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meditatie voorafgaand aan de stilte

Lieve mensen van God,

Afgelopen dinsdagmiddag zag ik heel wat herfstbladeren liggen in mijn tuin. Eén viel 
me extra op, aangelicht door herfstige middagzon… En ik maakte een foto en 
schreef er bij: 

‘Herfst - fall - val - verval- vergankelijkheid - achteruitgang – sterfelijkheid. 
Aangelichte schoonheid - kleurrijke verschijning - innerlijke wijsheid - Goddelijk 
verlicht - gekend tot nerf en cel.’

Hoe zie je dat Herfstblad? Als lastig omdat het van de boom gevallen is en een 
rotzooi maakt op je stoep? Als voltooid leven dat er hoognodig aan toe was om 
plaats te maken voor iets nieuws? Als afval als gevolg van het verval? Ik zie een 
wonderschoon herfstblad, horend bij het herfstleven van deze tijd van het jaar.

Er is iemand gestorven – ik ontvang een kaart. 88 jaar oud, respectabele leeftijd. Een
foto op de kaart van toen ze in de twintig was, een ware schoonheid. Een filmster 
gelijk. Ieder ouder dan dat worden kon ze eigenlijk niet accepteren. Maar de realiteit 
was anders, want ieder klimmen van jaren maakt je anders. Je lichaam verandert bij 
het ouder worden. Tot je veertigste zorgt je lichaam voor jou, na je veertigste moet jij 
voor je lichaam zorgen, hoorde ik iemand zeggen, rond mijn eigen veertigste. Ze had
wel gelijk. Hoewel dit geen vrijbrief is om met voor die tijd niet voor te zorgen. 

In je jongelingsjaren, in je lentejaren, die frisse tijd, jij een groen blaadje, de wereld 
ligt open, je lichaam kan bijna alles, leerstof neem je makkelijk op, je speelt met het 
leven. In die jongelingsjaren… gedenk dan je Schepper. Gedenk daarom je schepper
in de dagen van je jeugd. Dat zegt Prediker, die door Pieter Oussoren in de 
Naardense Bijbel zo treffend ‘Verzamelaar’ wordt genoemd. Verzamelaar van wijze 
levensgedachten, van nuchtere feiten, van al te confronterende werkelijkheden, van 
al wat hij gezien heeft onder de zon. 

En zo de verandering van het mensenlichaam in de gang van haar leven, in de 
stroom van zijn dagen, er komt een moment dat het achteruitgaat. Dat je ogen niet 
meer zo helder zien, je gebit niet meer zo sterk is, je haren niet meer zo blond of 
donker zijn zonder kleurspoeling, je niet zo snel meer kunt studeren, je last krijgt van 
gewrichten en ledematen, je lusten veranderen van vurig naar vervlakt. Al wat 
Prediker in een poetische schoonheid beschrijft, nuchter, feitelijk, confronterend waar
en pijnlijk ervaarbaar waarschijnlijk. 

Gedenk je schepper in je jonge jaren, voordat… Maar zijn juist die jonge jaren niet de
jaren van onbevangenheid? En wat zijn die jonge jaren? Maakt Prediker-
Verzamelaar niet een heel grote sprong over levensfasen heen. Voor kinderen, 
jongeren, middengeneratie wel aandacht. Voor ouderen ook. Maar wij dan, niet meer 
zo jong, maar zeker nog niet oud. 

Prediker schrijft niet voor een bepaalde leeftijd, niet voor een bepaalde levensfase, 
hij schrijft voor ons allen en wil ons geen moralistisch verhaal opdringen dat we beter
onze tanden moeten poetsen, meer vitaminen moeten eten, moeten stoppen met dit 



of dat en ga maar door. Het gaat over bewustzijn. Over innerlijk bewust zijn van de 
waarde van het leven, die als zo danig niet verandert, maar die door onze beleving 
wel anders kan voelen. 

Prediker beweert niet dat de ouderdomsjaren geen waarde hebben, maar is wel 
eerlijk dat sommigen kunnen zeggen: in deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Dat 
hoor ik mensen zeggen, als hun mobiliteit teruggevouwen is tot alleen nog 
binnenshuis of het geluk dat iemand je een keer meeneemt naar buiten. Als je 
nauwelijks of niet meer lezen kunt. Als je gehoor zo achteruitgegaan is dat je aan 
gesprekken niet meer deel kunt nemen. En ja, er zijn er die temidden van al deze 
beperkingen van zintuigen en ledematen toch nog hun spirituele diepten kunnen 
vinden, soms sterker nog dan voorheen. Maar anderen vinden hun omstandigheden 
waardeloos, en ze mogen dat zeggen. 

Zolang de buitenwereld maar niet gaat bevestigen dat het nu wel eens voltooid en af 
moet zijn met iemand. 95, wat wil je dan nog? Nou… leven misschien? In de 80: we 
gaan u niet meer opereren, u bent al zo op leeftijd. Eind 50: niet meer geschikt voor 
de arbeidsmarkt, dat kan overigens veel jonger ook al. 

Prediker, wijsheidsverzamelaar is wel reëel over ons lichaam. Maar dat wil niet 
zeggen dat het daarmee af is. Dat onze ziel niks meer waard is. Dat er geen licht 
meer op ons valt, of kleurenrijkdom. 

Zolang wij leven, dat zijn al onze levensdagen, alle, alle, licht de Heer ons aan met 
Morgenlicht, en Namiddagzon en met Avondroze. En in alle fasen en seizoenen van 
ons leven ziet Hij ons, die Schepper van ons. Een waardeert Hij ons, die 
Onderhouder van ons. En is Hij het die voltooien zal het werk van zijn handen. Daar 
gaan wij niet over.

En tot die tijd, mens van iedere levensfase: wees dankbaar voor ieder licht in je 
ogen, iedere ervaring die je mag opdoen en voor het feit dat God jou te allen tijde ziet
als waardevol en volwaardig schepsel van Hem. Adem dat in, en wacht er niet mee, 
want hoe jonger je dat ontdekt, hoe langer je genieten kunt van die diepste grond van
ons bestaan, die onze Heer voor ons wil zijn. Alle dagen van ons leven, tot in zijn 
Koninkrijk.


