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titel: De zin van het bestaan 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
De afgelopen tijd ben ik betrokken geweest bij verschillende uitvaarten. Geen vrolijk 
onderwerp misschien, maar wel de realiteit, de gang van het leven. Verschillende 
uitvaarten, relatief kort op elkaar, en telkens is er de terugblik op het leven van de 10 
overledene. Zijn of haar bestaan, karakter, geloof, levensvragen, noem het maar op. 
De zin van haar of zijn bestaan en ongemerkt kom ik dan terecht bij de vraag wat de 
zin is van mijn bestaan. En veel ruimer....wat is de zin van ons bestaan, het bestaan 
van u en mij, van jou en mij, het bestaan van mensen. Waartoe zijn wij op aarde? 
Een vraag die niet alleen gesteld hoeft te worden aan het einde van het leven, een 15 
vraag die veel eerder gesteld mag worden, en vaker dan één keer. Wat is de zin van 
mijn bestaan? Wat geeft mijn leven zin? Is er rijkdom in mijn leven en waar bestaat 
die dan uit? 
We hoorden woorden uit het bijbelboek Prediker. En deze Prediker vertelt over zijn 
leven en komt tot de conclusie dat veel in zijn leven alleen maar lucht is geweest en 20 
het najagen van wind. Geen enkel nut onder de zon. En hij heeft veel gedaan of veel 
laten doen. Paleizen gebouwd, parken aangelegd, hij bezit veel, zowel vee, als zilver 
en goud, slaven en slavinnen. En hij heeft genoten van het leven, op verschillende 
manieren. Je zou zeggen dat zijn leven toch behoorlijk geslaagd is en daarmee veel 
waarde heeft. Ik denk dat hij binnen allerlei lijsten van rijken der aarde hoog zou 25 
scoren en misschien wel bij de rijkste 100 mensen van de wereld zou horen. Je zou 
toch zeggen dat hij alles uit het leven gehaald heeft, bij zijn uitvaart of veel eerder 
kan er heel wat gezegd worden. En toch vindt hij het zelf maar lucht en najagen van 
wind, ijdelheid.  
Voor mijn gevoel is hij toch wat streng voor zichzelf en is het ook niet helemaal 30 
terecht om al die dingen die zijn gedaan af te doen als het najagen van wind. Als je 
een mooie wijngaard hebt aangelegd en waterbekkens hebt gegraven om een bos 
met jonge bomen te bevloeien, wat hij ook noemt, dan heb je wel iets gedaan. Dan 
heb je een steen verlegd in een rivier op aarde, en het water stroomt dan anders dan 
voorheen. Voor mijn gevoel is hij toch wat streng voor zichzelf, al is het dan niet zo 35 
spiritueel wat hij noemt, maar meer aards, van de aarde. Maar dat wat je als mens 
doet voor de aarde en een bos met jonge bomen bevloeien hoort daar bij, dat is ook 
goed. Afgelopen week las ik dat we nu, eind juli, wereldwijd al hebben opgebruikt wat 
de aarde ons in het hele jaar 2019 zal geven. Duurzaamheid, al is het aards en niet 
spiritueel, is ook een groot goed.  40 
Goed, hij is streng voor zichzelf en vindt het zelf najagen van wind wat hij heeft 
gedaan. De zin van zijn bestaan ligt blijkbaar in de aardse dingen. En misschien 
heeft hij wel behoefte aan de verbinding met het hogere, met spiritualiteit, met God. 
En niet iedereen heeft die verbinding even sterk, er zijn mensen van wie de waarde 
van het leven toch echt veel meer verbonden is met het aardse, met de aarde. Maar 45 
daarom is hun waarde van het leven niet minder dan die van mensen die juist een 
grote antenne hebben met spiritualiteit.  
Goed, en nog eens doorlezend is er veel in zijn leven dat vooral voor hemzelf goed is 
geweest en minder voor de medemens. Zijn rijkdom heeft hij toch voor een groot deel 



gebruikt voor zichzelf en voor eigen comfort en dat geeft de waarde van zijn leven 50 
ook wel weer een bijzondere kleur, toch wat veel op het eigen “ik” gericht. En daar 
mag je kritisch over zijn, hij zelf, en ieder die zich hierin herkent.  
Jesus vertelt een gelijkenis over een rijke man. Een rijke man die veel voorraden 
heeft, zijn landgoed levert veel op en de rijke man breekt de bestaande schuren af en 
bouwt grotere. Hij heeft genoeg voor veel jaren en kan het er van nemen. Zo denkt 55 
de man en die nacht erop sterft hij. Voor wie zijn dan al de schatten die hij heeft 
opgeslagen? Schatten verzameld voor zichzelf, maar hij is niet rijk bij God. Rijk bij 
God, daar draait het dus op uit. Rijk bij God....dat betekent niet dat je als een arm 
mens door het leven moet gaan, materieel arm. Rijk bij God betekent niet dat je 
honger moet lijden, letterlijk honger dan. Jesus preekt hier geen armoedeideaal, 60 
Jesus waarschuwt wel voor de hebzucht en voor het meer willen hebben dan nodig 
is. Je leven hangt niet af van bezittingen, zelfs niet wanneer je die in overvloed hebt. 
Een waarschuwing tegen het meer van bezit dat nooit vol raakt. De zin van je 
bestaan zit dus niet in een overvloed aan bezit. Meer dan nodig, meer dan genoeg 
geeft je bestaan geen extra zin, geeft je bestaan sowieso geen zin. Sterker nog....wij 65 
hebben eind juli de opbrengsten van de aarde wereldwijd al opgemaakt voor het hele 
jaar......dat is verbonden met de hang naar overvloed, wij nemen teveel te vaak. En 
dat geeft ons bestaan geen zin, dat niet. Maar dat andere dan, rijk zijn in God? Dat is 
blijkbaar de zin in het bestaan, dat ook. Ik noemde al dat er mensen zijn voor wie de 
waarde van het leven ligt in de zorg voor het aardse en daarmee ook de zin van hun 70 
bestaan. En dat is zeker waarde en zeker zin. De mens die goed doet en met zorg 
zijn of haar werk doet, al dan niet betaald, deze mens is als een barmhartige 
Samaritaan die naaste is voor de ander. De mens die hulp biedt aan slachtoffers 
vanuit de medemenselijkheid, die mens vult op die manier de zin van zijn of haar 
bestaan, ook als deze mens niet gelooft of zo. Trouwens, wat is geloven? De 75 
ongelovige die goed doet, ik denk dat hij of zij ook rijk is in God. Omdat God wel 
gelooft in die ongelovige die goed doet. De ongelovige die goed doet en omziet naar 
de medemens die zit heel dicht bij de lijn van Jesus zelf, al was en is Jesus niet de 
ongelovige.  
Rijk zijn bij God, het is ook de lijn van spiritualiteit, geloof, hoop en liefde. Dat maakt 80 
de zin van het bestaan ook. En zelfs de overvloed van bezit kan maken dat je rijk 
bent bij God. Prediker heeft veel gebruikt voor eigen genot en eigen comfort, bezit 
kun je ook gebruiken voor de ander. De rijke man die eigen schuren afbreekt en 
grotere bouwt, hij had de voorraden die hij over heeft ook kunnen delen met mensen 
om hem heen en dat geeft het leven ook waarde, dat maakt ook zin in het bestaan.  85 
De zin van het bestaan....je kunt er nog heel veel over zeggen. Ik denk niet dat je er 
het laatste woord over kunt zeggen. De zin van ons bestaan komt als het ware naar 
ons toe. Vanuit de geschiedenis, onze geschiedenis, onze biografie al dan niet op 
papier. Het komt naar ons toe, als uit Gods handen en in Gods handen. Het is ook 
een uitdaging, om te zien, om te horen, om te ervaren en ik ben ervan overtuigd dat 90 
elk menselijk leven waarde heeft, elk bestaan zin heeft. En de uitdaging is om het te 
zien, om te beleven, om te kiezen hoef je als mens wilt leven, een keus die elke dag 
waar gemaakt kan worden. Leef je voor jezelf alleen, of leef je met de ander, de 
medemens? Wie leeft met de medemens, wie leeft onderweg, leeft ook met de 
Ander, met God, is rijk in God. En de mens die leeft in spiritualiteit, die kan er ook 95 
niet omheen om te leven met anderen samen. Amen.  
 


