
Zondag 10 november  2019 
Tekst:  Prediker 1: 2 – 11,  9: 7 - 9 
Thema: De puzzel van lucht en leegte. Waar vind je samenhang? 
 
[ DIA ] Ongetwijfeld heb je meegekregen dat het op het Haagse Malieveld de afgelopen tijd 
een drukte van belang was. De ene week stonden er de boeren, de andere week de bouwers 
en deze week mensen uit het onderwijs. Misschien heb je de verhalen gelezen, of sterker 
nog, misschien heb je er zelf gestaan. Het zou zo maar kunnen. Is er iemand die op het 
Malieveld heeft gestaan? Eén ding viel op, zowel bij de boeren, de bouwers als bij de 
onderwijsmensen, er was onder de samenleving grote welwillendheid naar deze groepen 
toe. Mensen namen, voor zover zij er mee te maken had, alle ongemak voor lief. Dat was 
opvallend. Blijkbaar raken de acties aan iets. Alsof er een soort besef opborrelt dat het over 
meer gaat dan de waan van de dag. Meer dan het beperkte groepsbelang. Velen voelen met 
deze acties hoe ergens de diepe samenhang van de samenleving is losgeraakt. Onderwijzers 
die geen baas meer zijn in eigen klas? Boeren die geen gewaardeerde plaats in de 
samenleving hebben? Bouwers die niet kunnen doen wat ze graag willen? Dat los je niet op 
met een paar tijdelijke maatregelen. De filosoof Harry Kunneman zei jaren geleden: ‘In dit 
soort kwesties hebben we geen behoefte aan snelle oplossingen, wij moeten tijd nemen 
voor de trage vragen.’ Trage vragen, zo moet je weten, zijn zingevingsvragen waarop geen 
simpele antwoorden mogelijk zijn. Dat vraagt in onze hectische wereld aandacht en tijd, zeg 
maar gerust dat vraagt: wijsheid. Maar waar en bij wie vinden we die wijsheid, wie helpt ons 
aan daartoe? 
 
[ DIA ] Laat ik een voorstel doen.  Als het gaat over wijsheid, dan denk ik aan de Prediker, die 
Bijbelse wijsheidsleraar. De Prediker richt zich bij voortduur op dit soort zaken. Overigens 
maakt hij het ons niet gemakkelijk, de Prediker is zelfs heel lastig. Misschien helpt het om 
eerst iets te zeggen over de naam van het boek, wij noemen hem Prediker. Maar de Joodse 
mensen noemen dit boek ‘Qohelet’, dat woord komt van verzamelen. Nu kun je een wereld 
aan dingen verzamelen, auto’s, kunst, oude kinderboeken, noem maar op, maar dat is niet 
wat de Prediker doet, hij verzamelt dat wat mensen bezighoudt. Sterker nog, hij zoekt naar 
de  betekenis en zin van de menselijke leefwijze. Wat geeft zin en samenhang?, dat is de 
vraag van de Prediker. En daarbij is de Prediker zeer realistisch. Als de Prediker een tijd 
geleden bij de boeren op het Malieveld had gestaan, had hij hen heel goed kunnen volgen. 
Grotere stallen, meer dieren, of even later, inkrimpen, halveren, ja, zou de Prediker zeggen: 
‘dat is wat ik lucht en leegte noem.’ Kleinere klassen, persoonlijke ontwikkeling, maar ook, 
extreme werkdruk, leraren tekorten, ja, zou de Prediker zeggen: ‘lucht en leegte, alles is 
leegte.’ Maar beste Prediker, dat is toch heel cynisch, om niet te zeggen: oerpessimistich? 
Waarom zet jij zo’n donkere bril op? Wat is dit? 
 
[ DIA ] Laten wij eens kijken naar die eerste beweging van de Prediker, het verzamelen.  
De Prediker is een verzamelaar. Hij brengt bijeen wat er leeft. En daarbij probeert hij te 
doorgronden wat er gebeurt. Daarbij gaat hij overigens niet over één nacht ijs. In hoofdstuk 
1 vers 14 zegt hij: 

‘Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt,  
en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind. 
Wat krom is kan niet recht worden gemaakt,  
en wat ontbreekt kan niet worden meegeteld. 



Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen  
die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd.’ 

Alles gezien, meer wijsheid verworven dan wie ook voor hem, dat is niet niks. Maar in dat 
alles is zijn punt dan dit: Wat krom is, is niet recht, wat ontbreekt, kun je niet meetellen. Pas 
dat eens toe op het onderwijs: Wij willen elk kind heel persoonlijk begeleiden, maar geen 
enkele politieke partij kiest er voor om twee keer zoveel geld beschikbaar te stellen. Of 
bijvoorbeeld met betrekking tot de landbouw: Wij willen milieu- en diervriendelijke 
landbouw, toch zijn er weinig consumenten die het dubbele willen betalen voor hun voedsel. 
Kijk, zegt de Prediker, daar zie ik iets kroms, daar ontbreekt iets, en dan wordt het zoiets als 
het najagen van wind. Lucht en leegte. 
 
[ DIA ] Duidelijk is dat de Prediker midden in de puzzel van het moderne leven staat. Het 
klinkt cryptisch, wat krom is kan niet recht worden gemaakt. Maar op wat voor manier heeft 
dit gepuzzel dan met de zin van het leven te maken? Komt er met al dit gepuzzel dan ook 
iets van God binnen? Maar hoe dan? En wat dan? Het boek Prediker zou je kunnen 
karakteriseren als een zoektocht naar zin. Die zin kom je op het spoor als je let op de 
kernwoorden van het boek. Eén van de kernwoorden is het woord ‘vreugde’, echte, diepe 
vreugde. Je zou het niet zeggen, naast zoveel lucht en leegte, maar het woord ‘vreugde’ 
vormt als het ware de rode draad, de rijgdraad van dit boek. Laten we Prediker 9 lezen: 

‘Dus eet je brood met vreugde,  
drink met een vrolijk hart je wijn. 
God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.’ 

Nu steekt het hier nauw, als je dit snel en oppervlakkig leest, dan zou je zo maar kunnen 
denken dat het over genot gaat. Zoiets als:  wij laten de boel de boel, wij gaan eerst maar 
eens lekker genieten. Maar dat staat er niet. Genot gaat over vergeten, even er niet aan 
denken, vreugde is anders. Niet voor niets begint het met het woordje ‘dus’. Voordat het 
woordje dus valt, was er al veel gezegd. De Prediker overziet hoe mensen vol hartstocht zich 
ergens instorten en de nieuwste inzichten achterna lopen. Hij bekijkt die hartstocht voor 
doelen en resultaten, hij ziet het kortstondige geluksgevoel dat het oplevert, maar, zo weet 
de Prediker, hoe gemakkelijk wordt het weer vergeten, of weer voorbijgestreefd door een 
nieuw verhaal. En dan zegt Prediker: Dus, dus ligt de zin van het leven niet in onze doelen of 
resultaten. De Prediker kiest voor een andere invalshoek, de zin van het leven vinden wij ten 
diepste niet in ons ijveren, maar in dat wat je toevalt. Als ‘God alles wat je doet allang met 
welbehagen aanziet’, dan zo benoemt de Prediker, dan mag je leren om te ontvangen. De 
Prediker is kritisch over onze doelen, hypes en ons ijveren, maar temidden van dat alles 
helpt hij ons om stil te staan om te ontvangen. Zin en geluk vindt een mens in wat hij 
onbevangen kan ontvangen. Dat geeft vreugde. Maar laten we eerlijk zijn, dat ontvangen is 
in onze wereld ingewikkeld, wij leven in een zogenaamde verdien-maatschappij. Vrij 
vertaald: je moet de dingen die er toe doen zelf verdienen. En wij neigen er toe om dat 
overal in door te voeren, zoals iemand deze week zei: ik krijg soms het idee dat je ook de 
genade moet verdienen. Hoor je wat er gezegd wordt: ook de genade verdienen? Zo lastig is 
het dus om onbevangen te ontvangen. 
 
[ DIA ] Overigens is de Prediker in dit alles niet een moralist die met het vingertje zwaait om 
ons te vertellen hoe verkeerd we het doen.  Bij die nuchtere, realistische Prediker gaat het 
over geloof en het gaan van de geloofsweg. Met zoveel woorden zegt de Prediker, vreugde 
ontvang je gaande de weg. En dat vraagt dat je stappen zet om te leren hoe je mag 



ontvangen. De eerste stap gaat over een besef, het besef dat Prediker werd gelezen tijdens 
het joodse Loofhuttenfeest. Prediker is een feestrol. Het is het feest waarbij de joodse 
gezinnen een eenvoudige hut van gebladerte maken om daar tijdens het feest in te wonen, 
of in ieder geval een paar keer per dag in te eten. In de hut beleeft de gelovige jood de 
geschiedenis van de woestijnreis, hij beleeft haar alsof hij die reis zelf heeft meegemaakt. Hij 
beleeft ook het feest als het moment waar hem een bijzondere taak wordt opgedragen, dat 
is: meewerken aan de voleinding van de wereld. En zeven dagen later, op de laatste dag van 
het Loofhuttenfeest, dan neemt de gelovige jood de thorarollen in de armen en danst en 
zingt. De pannendeksels worden uit de keuken gehaald om daarmee de bekkens te slaan. 
Het is feest, de wereld van zwoegen, ellende en zorg bestaat niet meer, er is alleen hemelse 
vreugde. Daarmee gaat het boek Prediker over het feit dat ons leven, ons werken en wonen, 
een tijdelijk onderkomen is. Ons bestaan is als die hut in de woestijn, wat we bezitten is een 
hut, een tent. Dit feest bepaalt je bij een volstrekt ander levensinstelling. Ik kan van alles 
willen, ik kan ijverig mijn doelen najagen, maar ten diepste ben ik op doortocht, het gaat niet 
om het perfecte bestaan hier en nu, ik ben onderweg naar het land van de belofte. Het 
bepaalt je bij een andere stem, een stem die diep in je binnenste oprijst, de stem van geloof. 
Niet dat wij niet met angst te maken hebben, niet dat wij niet hopen op beloning, maar ten 
diepste is er het besef dat het daar niet van afhangt. En juist dat besef brengt een mens bij 
de vreugde. 
 
[ DIA ] De tweede stap die nauw aansluit bij dat besef, betreft het inoefenen van die 
vreugde.  Dat inoefenen staat veel dichterbij dan we denken. Google en Facebook, 
bijvoorbeeld,  weten dat maar al te goed. De Amerikaanse psycholoog Larry Rosen schreef er 
een boek over, daarin zegt hij: ‘Als je buurvrouw op haar verjaardag vijftig keer in haar 
brievenbus zou kijken om te zien of iemand er een wenskaartje in heeft achtergelaten,  zou 
je dat normaal gedrag vinden?’ Natuurlijk niet, maar op de sociale netwerksites hebben we 
het onszelf vaak op die manier aangeleerd. Feilloos weten die sites in te spelen op ons 
verlangen naar bevestiging en contact. Oftewel, naar vreugde. Voor die tweede stap wijs ik 
naar het vervolg van Prediker 9: 

8Draag altijd vrolijke kleren,  
kies een feestelijke geur.  
9Geniet van het leven met de vrouw die je bemint.  
Geniet op alle dagen van je leven,  
die God je heeft gegeven.  

Hoe sommige christenen ooit bij zwarte, sombere kleding zijn uitgekomen weet ik niet, maar 
dat hebben ze niet van de Prediker. Hij adviseert vrolijke kleren. Kleding doet iets met je, het 
is zoiets als sportkleding. Natuurlijk heeft de sporter niet altijd zin, soms is het hoofd vol en 
wil het niet. Maar als je dan de sportspullen aangetrokken hebt, dan begint ook de zin weer 
te komen. Voel je? Daar gaat het over, je omstandigheden zo beoefenen dat je de zin de 
grootste kans geeft. En de Prediker zegt er vervolgens: ‘Geniet van het leven…’, ‘Geniet op 
alle dagen van je leven’. In dat woord, dat voor genieten wordt gebruikt, zit iets van ‘zien’. 
‘Zie het leven aan met de vrouw die je liefhebt, zie de dagen van je leven die God geeft.’ 
Geef er acht op. Ren niet 50 keer naar de brievenbus voor een kaartje, maar zie wat er is.  
De jezuïeten oefenen dat zien door bijvoorbeeld elke dag één of twee dingen op te schrijven 
waar ze dankbaar voor zijn. Dat is een vorm van zien, acht geven op. Je zou dat gewoon eens 
een tijd moeten doen, daar word je blijer van. Zo eenvoudig, maar zo rijk, dat je elke dag van 
God op z’n minst één ding ontvangt. En dat jij dat ziet. 



Heer laat het feest zijn in mijn huis, 
laat Uw licht zien in het duister, 
laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in mijn wereld, in ons huis. 


