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overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Maar stel nou dat je om te kunnen eten en drinken keihard moet werken… Dat je 
iedere dag weer in de zorgen zit en er ‘s nachts van wakker ligt of je wel rond kunt 
komen, je kinderen kunt voeden, nog los van de ook al zo pijnlijke vraag of ze wel 
meekunnen met het schoolreisje dit jaar. Of dat je bloemenkweker bent, en je 
grootste leverantie is het aankleden van het Sint Pietersplein voor Pasen, maar je 
weet nu al dat dat dit jaar niet doorgaat, geen ‘bedankt voor die bloemen’ deze 
Pasen. En je weet ook wat dat betekent voor je bedrijf en je werknemers. Nee, je 
bent niet bang om zelf besmet te raken, dat niet, maar wel om failliet te gaan 
misschien. Dan is de luchtigheid dat Corona maar een griepje is voor jou een 
opmerking, die zeer doet, want die ander weet niet half wat voor impact het voor jou 
heeft. Dit geldt inmiddels voor steeds meer mensen, die zich ècht zorgen maken en 
die het niet zo goed meer kunnen hebben dat anderen roepen dat zij zich niet laten 
leiden door angst. Het is goed om je niet te laten leiden door angst en paniek, het is 
niet goed om de angst van anderen niet serieus te nemen.

Die Prediker ondertussen kan het wel mooi zeggen zeg, dat al je gezwoeg het 
najagen van wind is, en soms denk je ook werkelijk: waar doe ik het voor? Als alles 
opgaat aan de fiscus, aan alimentatie, aan weet ik veel wat voor schuldeisers… eet, 
drink en wees vrolijk als je in de schuldsanering zit…? Was hij misschien zo 
vermogend dat hij zich deze luxe kon permitteren, er wordt wel gezegd dat de 
Prediker, de Qohelet, Koning Salomo was, nou met alle respect, die kon het zich echt
wel permitteren in al zijn heerlijkheid, geen gebrek aan luxe, lijkt me zo. 

Praten over spiritualiteit, valt me wel eens op, het hedendaagse praten over 
spiritualiteit komt nogal eens voor bij mensen die zich een leuke retraite kunnen 
veroorloven, die om het anders te zeggen zo hoog in de behoeftenpiramide van 
Maslov zitten dat ze de middelen hebben tot ontspanning en een leuke yoga-week in 
een exotisch hooggebergte. Maar de mensen die weet ik hoeveel kilometer moeten 
lopen voor een beetje water, misschien ook wel door hooggebergte, die komen niet 
toe aan ontspanning, nooit. Ze zijn aan het overleven, en dan kan het kwetsend zijn 
als iemand zegt dat al je gezwoeg het najagen van wind is, dat het ijl is en ijdelheid, 
lucht en leegte. 

Zou het kunnen dat de Prediker het heeft over carrièrejagers, geldverzamelaars, 
mensen die zwoegen om status te verwerven, die in dikke auto’s rondrijden en die 
ook vandaag op menig kerkerf parkeren om te bidden voor gewas en arbeid, en bij 



het uitstappen wel even om zich heen kijken of zijzelf wel de nieuwste Tesla hebben?
Gaat het over mensen die zich over de kop werken omdat ze denken dat dát alleen 
hen mensenwaarde geeft, dat dát alleen hun bestaansrecht geeft? Ja dan heeft ie 
groot gelijk, de Prediker, dan jaagt de mens iets na dat voorbij gaat aan zijn diepste 
waarde, namelijk het mens zijn om niet. Het mens-zijn zoals God ons ziet, om niet 
maar gewoon omdat wij zijn mens zijn, zijn schepsel, bemind en gewenst, niet meer 
en niet minder. 

Sommigen denken dat je heel hard moet werken om God te behagen, of om in de 
ogen van de mensen iets voor te stellen. Dan jaag je iets na, dat even ongrijpbaar is 
als de wind, en bovendien jaag je dan iets na waarin je nooit echt rust en vrede zult 
vinden. En eenvoudig genieten is er dan niet meer bij, want je leeft nooit in het NU, 
maar bent altijd druk met je volgende doelstelling. Het schijnt heel recht in de leer 
Calvinistisch te zijn als je gaat voor een grote carrière en een flink vermogen om na 
te laten, maar Calvijn zelf ging vaak, en ja, o wee zelfs op zondag, graag even zeilen 
op het meer van Genève. Dat kon hij zich blijkbaar permitteren, maar wel een mooi 
relativerend voorbeeld: naast hard werken moet er ook tijd zijn om tot jezelf te komen
en te genieten van de schepping en van hartverwarmend samenzijn. Waarbij je dan 
ook maar weer het geluk moet hebben dat er hartverwarmend samenzijn ís voor jou, 
en dat je niet altijd maar in je eentje zit te eten en vooral drinken om enigszins vrolijk 
te worden en je zorgen te vergeten. Prediker wordt door de één geprezen om zijn 
heerlijke nuchterheid, die hem de status van groot filosoof heeft, anderen vinden hem
nogal somber en zuurpruimig over de status van het bestaan en hij noemt God bijna 
niet, dus wat doen wij met dat boek in de Bijbel? Nou ja, wel weer handig vinden 
sommigen, als ze op zoek zijn naar een Bijbeltekst voor de uitvaart van vader waarin 
het vooral niet over God mag gaan, maar dat terzijde…     

Waar het volgens mij omgaat bij de Prediker en ook in het Evangelie is dat je 
mensenwaarde geen economische waarde is. Dat economische waarde, vermogen, 
carrière geen criterium is in de ogen van God om jou op waarde te schatten. Voor 
Hem hoef je niet in de Quote500 te staan, en Hij heeft ook niet zoveel oog voor dure 
auto’s of kasten van huizen, maar wel voor je hart. God heeft een kloppend, groot en 
liefdevol hart voor jou en vraagt jou niet om je salarisstrook, maar vraag jou om je 
hart, of dat ook klopt, en of je dat kloppend houdt in je omgang met je medemens en 
daarin ook in je omgang met Hem die je Schepper is en ons om niet en gratis, in 
gratia, in genade liefheeft om wie jij ten diepste bent. 

Amen


