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Inleiding op het thema

Wij mensen kennen tijd, de tijd van de klok en de tijd van de seizoenen.
De zomertijd bijvoorbeeld, en sinds vorige week weer de wintertijd.
Wij kennen de tijd van het zaaien en het oogsten, ieder jaar opnieuw.
Zo leven de agrariërs in onze samenleving bij de tijd van de seizoenen, met hoop en 
verwachting, maar dit jaar ook met zorg.
De hete, lange droge zomer riep de vraag op: hoe zal het gaan met onze 
aardappelen, gras en maïs? Is er genoeg voedsel voor mens en dier? En is er 
genoeg inkomen voor onze gezinnen?
De oogst is minder dan voorgaande jaren, maar gelukkig niet zo dramatisch dan 
gevreesd. Het stelt ons wel voor de werkelijkheid dat wij bij alles wat wij als mensen 
kunnen en waartoe wij in staat zijn, de regie over moeder Natuur hebben wij niet in 
de hand.
Vandaag nemen wij met elkaar tijd. Tijd om na te denken, tijd om dankbaar te zijn. 
Dankbaar te zijn voor alles wat wij niet zelf in de hand hebben, dankbaar te zijn 



richting God die onze tijden in Zijn handen heeft. En zo kunnen wij al met al toch een 
dankbare dag beleven. Met de oogst van ons gewas en van onze arbeid.
Maar dankbaarheid schept ook verplichtingen. Het besef dat wij hier in het rijke 
westen God danken voor de oogst en de overvloed waarin we leven bepaalt ons dus 
ook bij wie leven met armoede en honger. We kunnen daarvoor onze ogen niet 
sluiten, en helpt ons onze eigen prestaties te relativeren en stil te staan bij de 
onvanzelfsprekendheid van alle goede gaven in ons leven.

Zo zijn wij hier samen in het huis van onze God, in een tijd van aandacht en gebed, 
een tijd van luisteren en stil zijn, een tijd van vieren  ook, want dat is wat een 
kerkdienst mag zijn: een viering waarin we alles wat ons bezig houdt mogen delen 
met onze God.

Preek

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Wij mensen zoals wij hier zijn, leven ín de tijd. Dat hoort bij het aardse menszijn. 
Wanneer wij úit de tijd raken, maken wij deel uit van het Eeuwigheidsleven, dan geldt
de dimensie van de tijd en van de klok en van de seizoenen en van de getijden niet 
meer. Maar wij, zoals wij hier zijn, leven ín die dimensie die tijd is, tijd en ruimte, en 
het is aan ons om daar wijs mee om te gaan. 

Een bekend lied zingt: Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd is leven van 
genade buiten de eeuwigheid. Dat klinkt een beetje zwaar, het klinkt alsof we 
afgesloten zijn van de dimensie waarin alles vrij en licht en onbegrensd is. En dat we 
in die werkelijkheid waarin we zijn een weg moeten zien te vinden, een weg van 
vallen en opstaan. Maar óók dat we in die zoektocht mogen leven van de genade 
van God en dat die ons wil helpen om een weg te vinden. 

Is leven van de woorden die opgeschreven staan, zingt het zelfde lied. God die zich 
geopenbaard heeft in zijn Woord, wil ons helpen vorm te geven aan ons dagelijkse 
en aardse leven en een weg te vinden in de omgang met dat leven, dat voor velen 
beslist niet simpel is. Voor velen gaat het leven en het omgaan met de tijd niet als 
vanzelfsprekend. 

En net als Jezus worden, Die 't ons heeft voorgedaan, ook dat zingt het lied. 
Misschien wel wat hooggegrepen, zo kan het overkomen, maar ik lees er meer in: wij
hebben een voorbeeld gekregen, in levenden lijve, tastbaar menselijk, hoe we ons 
leven zouden kunnen vormgeven op een manier die zin en samenhang aan dat leven
geeft, zin en samenhang en rust en duur. 

Ook de woorden die we vandaag uit de Bijbel hoorden, concreet uit Prediker, zijn 
woorden die ons geopenbaard zijn om een weg te vinden in de tijd. Prediker 3 is een 
beroemde passage, er is zelfs een wereldberoemde popsong op gemaakt: To 
everything, turn, turn, turn. 



De eerste acht verzen die we hoorden, hadden ook in een ander boek kunnen staan.
Het zijn die mooie, dichterlijke woorden over de verschillende kanten van de tijd. 
Bijvoorbeeld: er is een tijd om te planten en een tijd om te rooien, of oogsten, zegt 
een andere vertaling. Passend bij de oogstviering. 

Het gedicht, het lied geldt universeel en kan beaamd worden door allen, ongeacht 
religie of overtuiging: Prediker vertelt hoe tijd werkt en welke kanten dat heeft. Het 
woord God komt er niet in voor. Het is een tekst die, misschien ook wel daarom, 
nogal eens gekozen wordt als Schriftlezing op momenten waarop men zoekt naar 
een laagdrempelige tekst. Het is immers een universele waarheid. 

Maar in de verzen 9-15 komt God wel degelijk ter sprake. Daarin zoekt Prediker naar
een grond onder de tijd en ook naar een manier om om te gaan met het leven, met 
het zwoegende en soms zo moeizame leven. Welk voordeel heeft de mens van alles
wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Het lijkt een rad dat steeds maar 
doordraait, maar niet echt vooruitkomt. En Prediker maakt het nog zwaarder: Ik heb 
gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. 

Is het dan een soort van straf dat wij leven in de tijd, buiten de eeuwigheid? Er zijn 
stromingen die het aardse leven heel somber en zwaar duiden, sommigen spreken 
zelfs van een kerker waarin wij opgesloten zitten en geworpen zijn, zo ver buiten de 
eeuwigheid. En er zijn mensen -en dat mogen wij niet onderschatten- die het leven 
ook zo beleven, vooral als de tijd van hun leven zwaar is, somber, donker en er 
nauwelijks licht schijnt te stralen over hun bestaan. 

Maar dàn vervolgt Prediker op een bijzondere wijze door te zeggen: God heeft alles 
wat er is de goede plaats gegeven in de tijd, en ook heeft Hij de mens inzicht in de 
tijd gegeven. Een oudere vertaling zegt zo mooi: Ook heeft hij de eeuw in hun hart 
gelegd. 

Het besef van tijd én de mogelijkheid om in wijsheid met die tijd om te gaan. Om daar
in wijsheid een balans in te vinden, in het omgaan met dag- en nachtritme, in het 
omgaan met week met werkdagen en rustdag, met de seizoenen van planten, 
bloeien en oogsten en met de seizoenen van het leven: de levensfasen van ons 
bestaan. 

Je zou kunnen zeggen: God heeft in de schepping orde aangebracht, zoals ons 
verteld wordt, of eerder bezongen in Genesis 1. En God heeft de mens het vermogen
en de vaardigheid ingeschapen om met die orde van de dingen om te gaan. Maar dat
vermogen en die vaardigheid spreekt niet vanzelf, daar moeten we wel zelf voor aan 
de slag. Daar moeten we zelf mee aan het werk. En dat valt niet altijd mee. De tijd 
kan als een chaos worden. Het omgaan met de dingen kan als een chaos worden. 
De tijd kan ons overspoelen en als water door de vingers glippen. “Tegenwoordig 
gaat de tijd zo snel”, hoor ik regelmatig verzuchten en ik ervaar dat zelf ook zo. En 
niet alleen tijd kan ons overspoelen, maar ook bijvoorbeeld het omgaan met onze 
materie, met ons geld, ons budget. Daar komen, zo weten we, veel mensen door in 
de problemen. En daar mag nooit een oordeel gelden, maar juist een helpende hand 



om mensen te helpen wat structuur aan te brengen in hun omgaan met de chaos, die
er is ontstaan. 

God was het die de chaos omvormde in een structuur, heeft wat er is de goede 
plaats gegeven in de tijd, en wij mogen daaraan onze bijdrage leveren door te 
helpen, door hulp te verlenen. Niet alleen door geldelijke bijdragen in collecten voor 
mensen die tekort komen, of bijvoorbeeld door producten in te zamelen voor de 
voedselbank, -een indrukwekkende oogst vandaag!- maar ook door 
schulphulpverlening, een diaconale en sociale mogelijkheid die ons door de 
Schepper is ingeschapen en waar wij ook onze verantwoordelijkheid in hebben. 

Onze verantwoordelijkheid om in de menselijke samenleving te zoeken naar balans 
en ook het benoemen van onbalans. Dat kan ook gaan over onrecht, het onrecht dat 
er mensen moeten vluchten, geen dak boven kun hoofd hebben en gedreigd worden 
met uitzetting. Daarbij kan er soms ook verzet zijn, verzet tegen het uitzetten van 
vreemdelingen bijvoorbeeld. En er zijn mensen die daaraan hun tijd geven, hier ter 
plaatse, maar ook dat momenteel  in de Bethelkerk in Den Haag/ Scheveningen, 
waar de klok rond wordt gebeden en overwogen hoe het recht van de vreemdeling 
geschonden wordt en hoe die vanuit het perspectief van de Eeuwige juist beschermd
zou moeten worden, als baken tegen de chaos.

Want ook dat is ons, die leven buiten de eeuwigheid, maar wel ín de tijd ook 
ingeschapen, de mogelijkheid om onze stem te laten klinken en met elkaar de 
menselijkheid te blijven zoeken. Een kernopdracht van de kerk van Christus op 
aarde: handen en voeten van de Eeuwige en zijn liefde, vrede en recht.

Wij hebben inzicht in de tijd gekregen, zegt Prediker. Hoe langer hoe meer ik daar 
over nadenk, hoe meer ik dat ook ben gaan zien als een geschenk van de Schepper.
Een gave. In die lijn spraken ook die mooier morgen dat we deze dienst 
voorbereidden. We spraken over de oogst van dit jaar 2018, en daar was wel wat 
over te doen. Immers: zou die mislukken door de strenge zomer, de droogte en hitte 
daarvan? Uiteindelijk viel dat op allerlei terreinen ook nog weer iets mee, én zegt 
iemand heel terecht en wijs: je moet soms ook kunnen kijken naar gemiddelden door 
de jaren heen. En, aardappelen zijn dit jaar kleiner en maïskolven schraler, maar de 
fruitoogst was in de zomer her en der uitzonderlijk goed. Inzicht in tijd is er ook met 
een wijs oog naar kunnen kijken, en dat klonk door die morgen. 

Bij mij kwam het woord balans heel sterk naar voren. Balans in het omgaan met de 
seizoenen, met de verdeling van werken, zwoegen èn vrije tijd. Van werk èn rust. Van
inspannen èn ontspannen. Van schraalheid èn overvloed. Ook kwam duidelijk naar 
voren dat het onze menselijke verantwoordelijkheid blijft om medemensen te blijven 
helpen in het vinden van structuur en balans en dat dat ook onze Christelijke 
opdracht is. 

En daarom dus de Prediker vandaag: het lied dat zingt van de tijd en de 
beschouwing die spreekt van inzicht aan de mens gegeven, met de opdracht om dat 
inzicht te gebruiken en handen en voeten te geven. En met een prachtige 
levenswijsheid dat we ook mogen genieten. Het klinkt bijna als het elfde gebod: gij 



zult genieten. Maar ik zie het meer als een cadeau dat Prediker ons aanreikt, en 
dieper: dat de Eeuwige ons aanreikt, wij mogen genieten, want ook daar mag tijd 
voor zijn. 

Amen


