
Jeugddienst, 18 september 2016 
ds. Johan Meijer 
 
 
gelezen Prediker 3: 1-15 
 
overdenking 
 
lieve mensen van God 
Komende woensdag is het 21 september en dan begint de herfst. De seizoenen wisselen iedere 
drie maanden op de 21e. Nu is het eigenlijk zo dat de herfst dit jaar begint op donderdag 22 en wel 
om 16 uur 21. Toch nog iets met 21 dus. De metereologische herfst begon al op 1 september, 
maar het leek wel hoogzomer de afgelopen weken, met records die gebroken werden, een paar 
dagen geleden. En toen leek het er ook op dat er een grote omslag zou komen, een seasonsturn. 
Ja, als je van 31 graden naar maar 23 graden gaat is het ook wel een enorme sprong, maar nog 
steeds is het prachtig weer. Ook vandaag weer.  
 
Sommige mensen hebben er last van als het seizoen wisselt, vooral als de zomer overgaat in de 
herfst. De dagen worden korter, het wordt over het algemeen frisser, soms guurder weer. De 
bladeren aan  de bomen veranderen en gaan afvallen. Het kan zijn dat het harder waait en dat je 
dan natuurlijk steeds tegenwind hebt als je naar school fietst en weer terug moet, màm kun je me 
brengen en halen? Wij moesten vroeger ook altijd door weer en wind hoor... daar word je niet 
minder van. Het is tijd voor een regenpak, maar dat is dan weer niet cool. 
 
Sommige mensen worden somber van de herfst en hebben er geestelijk last van. De uitdrukking 
'het blad valt weer van de bomen' heeft daar iets mee te maken, namelijk dat sommigen in de 
komende tijd zich niet zo stabiel voelen.  
 
To everything, turn, turn, turn, there is a season turn, turn, turn. 
 
Dit lied van de Byrds, uit 1965, is eigenlijk een vrij letterlijke vertaling van de Bijbeltekst uit Prediker 
die Manouk ons voorlas. Voor alles is een eigen moment, dus ook voor de seizoenen. De 
seizoenen van het jaar en de seizoenen van het leven. Van oude mensen wordt wel eens gezegd 
dat zij leven in de herfst van hun leven, dan gaat het om alles wat minder wordt en achteruit gaat. 
Het is wel een toepasselijk beeld, hoewel ik wel ouderen ken die in de lente van hun leven lijken te 
zijn. Maar hoedanook: voor alles dus een eigen tijd en seizoen. Een eigen sfeer en gevoel. 
 
Het één en het ander. Het positieve en het negatieve. Het yin en het yang. En dat steeds maar 
weer opnieuw.  
 
Je kunt de herfst zien als het seizoen dat je de zomer voorbij bent. Dat je de zomer verloren hebt. 
Gerard Cox zong er ooit een liedje over. T is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die zo wat 
begon in mei, ah je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je t weet is heel die zomer 
allang voorbij.  
 
Verliezen en vinden, is ons jaarthema, en we zouden dus nu de nadruk kunnen leggen op het 
verliezen van de zomer en dat je in de herfst al die mooie bladeren kwijtraakt... Maar, zei de 
jeugddienstcommissie: we gaan de nadruk leggen op het vinden. En daarvoor droeg iemand een 
heel mooie zin aan. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift.  
 
Gister is voorbij, van morgen weten we nog niet wat die brengen zal, maar vandaag, vandaag is 
een cadeau, een gift, een geschenk, een presentje. Dit past heel goed bij de gedachte om te leven 
in het NU! Om het nu, dít moment, te beleven. Te voelen, horen, zien en ruiken wat het NU te 
bieden heeft. Dat is wat we noemen een heel spirituele gedachte en er wordt veel over 
geschreven: over de kracht van net NU.  
 



En zo kwamen we bij de titel van deze jeugddienst. Present. Dat heeft een mooie dubbele 
betekenis. Present in het Engels kan het zelfde zijn als in het Nederlands, namelijk dat je aanwezig 
bent. Je naam wordt genoemd en je roept: present! Ik ben er.  
 
Ook de betekenis van present en present als cadeau komt overeen in de beide talen. Je krijgt een 
geschenk, een gift. En to present is presenteren, aanbieden... 
 
Present krijg je dus aangeboden, je krijgt iets moois in handen.  
 
Maar present in het Engels is ook de tegenwoordgige tijd, het heden, het vandaag, het NU. 
 
Vandaag dus, en NU krijg je iets moois in handen, het cadeau dat leven heet. En dat mag jou 
helpen om soms op een andere manier naar de dingen te kijken. Zoals bijvoorbeeld naar de herfst. 
Je kunt zeggen: bah, het is guur, het regent, ik heb tegenwind. Maar je kunt ook de kleurenpracht 
ontdekken, of gave paddenstoelen, of waanzinnig mooie lichtinvallen. Voor wie van fotograferen 
houdt is de herfst een gouden tijd. En voor wie van de natuur houdt ook. Allemaal aparte kleuren, 
en fenomenen, als je ze maar wilt zien. Als je maar open wilt staan voor het geschenk dat het NU 
je vandaag wil geven.  
 
Het cadeau van vandaag, van het NU krijgen wij aangeboden door God. God wil ons leren om zo 
in het leven te staan dat je goed om je heen kijkt en je oren open zet voor wat er om je heen is. Zet 
je ogen open, spits je oren, God spreekt in jouw eigen tijd. En dan is het aan ons of we dat cadeau 
willen accepteren, open maken, en er van genieten.  
 
Het zou best kunnen dat je van kerk en geloof nou niet direct denkt aan genieten. Misschien denk 
je er wel net zo over als sommigen over de herfst. Dat het allemaal maar minder wordt en somber 
is. Maar het is veel mooier en waardevoller als je naar de mooie kanten kijkt en hier hoort dat je 
ook in kerk en geloof mag genieten. Dat het zwaar hoeft, niet somber of grauw, maar juist fleurig, 
kleurig en uitbundig zoals het grote boeket dat hier vorige week op de startzondag is gemaakt. 
 
Het cadeau dat ik je vandaag namens God mag aanbieden is dat je mag genieten door je zintuigen 
goed te gebruiken en eens even stil te worden te midden van alles waarin je vaak aan het door 
denderen bent. Stap eens een herfstbos in, wandel er verwonderd rond en geniet van alles om je 
heen. En het Nu zal je present zijn. 
 
Amen 
 


