
Zondag 7 oktober 2018 
Tekst: Prediker 3: 1 - 12 
Thema: Het boek, het volk en wij 

 
[ DIA ] Er is een tijd om uit te zetten. En er is een tijd om welkom te heten. 
[ DIA ] Er is een tijd om beschuldigd te worden. En er is een tijd om je jammerend te 
verdedigen. 
[ DIA ] Er is een tijd van allesvernietigend natuurgeweld. En er is een tijd om te geven voor 
het herstel. 
[ DIA ] Er is een tijd om jihadisten te ondersteunen. En er is een tijd om je in de tweede 
kamer ervoor te verantwoorden. 
[ DIA ] Er is een tijd om een Brexit-referendum te houden. 
En er is een tijd om de Brexit te regelen. 

 
[ DIA ] ‘Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem.  
Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles 
wat onder de hemel gebeurt doorgronden.  
Het is een trieste bezigheid.’ 

Vooral dat laatste zinnetje is onthutsend, ‘een trieste bezigheid’. Triestheid bekruipt je vaak 
als je het journaal bekijkt, kinderen die jarenlang heen en weer geslingerd worden tussen 
hoop en vrees, een natuurramp met duizenden doden. Nadat je de televisie hebt uitzet, blijft 
er een soort triestheid hangen. Het wordt nog erger als het boek van God zich erbij lijkt aan 
te sluiten. De Prediker ziet alles, onderzoekt alles, maar lijkt vooral te constateren dat het 
allemaal triest en leeg is. Met die woorden was de Prediker ook begonnen: 

‘Lucht en leegt, alles is leegte’. 
 
[ DIA ] Dat zinnetje over lucht en leegte kun je temidden van de actualiteit ervaren als 
wanhoop. Wat is de Prediker voor een boek met zoveel leegte? Toch is het bijzonder dat 
juist dit boek gelezen wordt bij één van de kernfeesten van Israël. Het boek van de Prediker 
staat centraal bij het Loofhuttenfeest. Afgelopen 24 t/m 30 september vierde Israël het 
Loofhuttenfeest en toen werd dit boek gelezen. Het heeft iets van een vreemde 
tegenstelling: Prediker is aan de ene kant een boek van lucht en leegte én aan de andere 
kant een boek van groot gewicht tijdens één van Israëls belangrijkste feesten. Die 
merkwaardige tegenstelling geldt overigens ook de Bijbel zelf: er zijn mensen die de Bijbel 
maar niks vinden, zeg maar: lucht en leegte, én mensen voor wie de Bijbel van groot gewicht 
is. 
 
[ DIA ] Voor ons is het van belang om te ontdekken hoe de Bijbel, en dus: hoe Prediker 
gelezen kan worden. Het boek Prediker begint als volgt: 

‘Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem.’ 
Nu weten we dat Salomo de zoon van David was die koning over Israël werd, maar de vraag 
is natuurlijk: waarom wordt zijn naam niet voluit genoemd? Waarom beschrijft de Prediker 
dit zo omzichtig? Voor dat woord Prediker staat er het woord ‘Kohelet’, dat kun je vertalen 
met prediker, dan is het de koning die het volk toespreekt, een leraar die onderricht geeft. 
Maar je zou Kohelet kunnen vertalen met: bijeenbrengen. De Prediker is iemand die 
bijeenbrengt, iemand die verzamelt, die samenbrengt. Voor joodse oren is er dan 



onmiddellijk de verbinding met de eerste keer dat het volk bijeengebracht werd. Dat was na 
de gebeurtenis van het gouden kalf, dat hartverscheurend dieptepunt tijdens de 
woestijntocht. Toen had Mozes uit grote boosheid de platen met de tien woorden kapot 
gesmeten. Dus ging Mozes daarna opnieuw de berg op, om voor de tweede keer Gods 
woorden te ontvangen. En dan, op het moment dat hij voor de tweede keer van de berg 
komt, staat er dat Mozes het hele volk verzamelde. Dat ontredderde volk, nog natrillend van 
alle gebeurtenissen, wordt verzameld. En daar ontvangt dat bijeengeroepen volk de 
opdracht om de tabernakel te bouwen. In alle ontreddering krijgt het volk een nieuwe focus, 
samen bouwen aan de tabernakel. In die naam Prediker klinken al deze lagen mee: het 
verzamelde volk bijeengeroepen door de samenroeper krijgt de opdracht tot het bouwen 
van de tent der samenkomst. En jaarlijks zal het volk dit gedenken door het boek van de 
Prediker te lezen tijdens het Loofhuttenfeest. 
 
[ DIA ] Een woord als Prediker, Kohelet, zet ons als het ware even stil, over een dergelijk 
woord moet je nadenken en misschien wel puzzelen. De maalstroom van de tijd is er altijd, 
maar in het lezen van de Bijbel worden we af en toe stilgezet. Die stilte neemt ons mee naar 
het hart. 
Vaak denken mensen dat het de Prediker om ‘lucht en leegte’ zou gaan, de absurde 
zinloosheid. Toch is dat niet de focus van de Prediker. Nee, je moet weten dat de woorden 
die Prediker gebruikt, lucht en leegte, ook staan voor ‘ademen’, bij wijze van spreken: adem 
van de adem. En adem in Israël wijst naar de ziel. Alle woorden voor ziel, binnenste, geest, 
hebben in Israël van doen met ademen. De Prediker wordt, met zoveel woorden, enorm 
getriggerd dat alles van ons leven, van onze geboorte tot de dood, onze ziel als een 
ademtocht is. In dat woord leegte, ademtocht, bepaalt de Prediker ons bij onze 
kwetsbaarheid. Je kunt denken dat je heel wat bent, je kunt veel bezit verzamelen, je kunt 
een prachtig pensioen opgebouwd hebben en alles onder controle hebben, maar daaronder 
is het leven toch ten diepste adembenemend kwetsbaar. Vanaf het begin wijst de Prediker 
naar een ander levensbesef, dat is het levensbesef zoals dat in Psalm 39 wordt verwoord: 

‘Een vreemdeling ben ik, bij U Heer te gast 
zoals ook mijn voorouders waren.’ 

Een vreemdeling is per definitie kwetsbaar, die wordt niet gekenmerkt door geld en goed, 
controle en zekerheid, de vreemdeling ademt breekbaarheid. Dat, aldus de Prediker, is 
Israëls diepste levensbesef. Israël wist: wij zijn in het spoor van onze vader Abraham die 
tijdens zijn leven slechts een graf bezat, een volk van vreemdelingen. 
 
[ DIA ] De Prediker bepaalt het volk bij het levensbesef van hen die in tenten wonen, die 
onderweg zijn, die alleen maar tijdelijk ergens thuis zijn. Het is het levensgevoel van het 
Loofhuttenfeest. Elk jaar woonde het volk een week lang in de loofhut, als levende 
gedachtenis aan de woestijntijd. Een loofhut is een fragiel bouwsel, amper tegen weer en 
wind bestand. Dat wonen bepaalde Israël bij de vraag wat de diepste realiteit van het leven 
is. De diepste realiteit is niet al je bezit, niet je kennis, maar je kwetsbaarheid. Kwetsbaar, 
zoals het volk kwetsbaar was op die lange weg door de woestijn, waar van alles en nog wat 
op hen afkwam. 
 
[ DIA ] Het is de Prediker die al die dingen die op hen en ons afkomen heeft onderzocht, 
zoals wij vandaag de dag de strijd tegen de jihadisten, het natuurgeweld en het 
antisemitisme op ons af zien komen. En dan lijkt de conclusie van de Prediker duidelijk: het is 



een trieste bezigheid. En veel mensen ervaren dan maar één gedachte: dit is heel 
deprimerend en weinig verheffend. Toch is de lijn van de Prediker niet de zwartgalligheid, de 
leegte of de zinloosheid, maar precies het tegendeel: de vreugde, joy. Keer op keer, bij alle 
cruciale momenten in het boek Prediker wordt de vreugde benadrukt, hoor maar: 

‘Daarom, zo heb ik vastgesteld,  
is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij 
onderneemt.’ (3: 22) 

Of: 
‘Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. 
God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.’ (9: 7) 

En: 
‘Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten…’ (11: 8) 

De Prediker heeft veel gezien, hij veel meegemaakt en doordacht, maar dat alles brengt hem 
niet tot wanhoop en cynisme. Alles gezien, alles gehoord, alles bedacht en toch is er 
vreugde, simcha. 
 
[ DIA ] Wat bedoelt Prediker met die vreugde?  Is dat zoiets als geluk? Geluk kennen wij 
maar al te goed, geluk is dat waar wij in onze wereld voortdurend naar zoeken. Gelukkig zijn 
is zo ongeveer voor ons het hoogst haalbare. We hebben zelfs professoren in het geluk. Dat 
zijn mensen die onderzoeken welke factoren ons geluk bepalen, een goed leven, een fijn 
gezin, een mooie baan, dat is voor ons geluk. Maar er is een groot verschil tussen geluk en 
vreugde. Geluk hangt van de uiterlijke omstandigheden af, hoe goed onze gezinsleden het 
doen, hoe goed ons bedrijf functioneert, hoe het met de economie gaat, dat maakt ons 
geluk uit. Maar wat blijft er over als ons bestaan meer op een tent, een loofhut, lijkt dan op 
een doortimmerd huis? Dat is door de eeuwen heen de vraag van Israël geweest, wat blijft 
er over? En precies daar maakt de Prediker het verschil tussen geluk en vreugde. Vreugde is 
niet de optelsom van alles wat goed gaat, vreugde is dat wat je ondanks alles van God 
ontvangt, dat is vreugde, simcha. Vreugde lost de problemen niet op, vreugde geeft de moed 
om door te zoeken, om verder te kijken voorbij het verdriet. Vreugde is het diepe vermogen 
om je ogen op te heffen en te zien dat God er is voor jou. 
 
[ DIA ] Het boek, het volk en wij, dat is het thema in deze stroomdienst. Het boek van God is 
eerlijk en oprecht is over de lastige kant van de schepping. Denk maar aan de woorden van 
de Prediker: er is een tijd voor afbraak én een tijd voor opbouw. Zowel dit als dat, het lijkt 
een eindeloze tombola. En toch, temidden van al die chaotische momenten richt de Bijbel 
ons op de vreugde, niet op het simpele geluk, maar op de vreugde, dat wil zeggen op dat wat 
God geeft. En dan het volk van God. Een volk dat temidden van de chaotische geschiedenis 
één ding present stelt, zoals Abraham Joshua Heschel het verwoordde:  

‘Israël is een echo van de eeuwigheid.’ 
Niet een volk van heiligen, maar een kwetsbaar volk als echo van Gods eeuwigheid. En wij op 
onze beurt openen het boek en worden in Christus geënt op de stam van Israël. Dat 
geheimenis is zeer groot. Als Israël dan een echo van de eeuwigheid is, dan besef je dat we 
ook intens voor dat volk moeten bidden. De leidraad voor ons gebed is de Prediker, die 
bijeenbrenger. Hij die bijeenbrengt is een voorafschaduwing van Christus, dat in de chaos 
van deze wereld toch de vreugde Gods binnen komt. Bidden, lezen, in de gemeente van 
Christus staat het in het teken van de vreugde, waartoe de apostel Paulus ons oproept als hij 
schrijft: 



‘Laat de Heer uw vreugde blijven, 
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’ 
 
 


