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Tekst:  Prediker 3: 1 – 14, Lucas 20: 27 - 38 
Thema: De puzzel van dood en leven 
[ DIA ] Wat zei de Prediker ook al weer:  

‘Er is een tijd om te baren, 5 
en een tijd om te sterven, 
een tijd om af te breken, 
en een tijd om op te bouwen, 
een tijd om te huilen, 
en een tijd om te lachen 10 
een tijd om te omhelzen, 
en een tijd om af te weren…’ 

Waarom deze opsomming, zou de Prediker willen dat wij heel hard gaan werken en ons best 
doen om er zelf uit te komen? Vanuit de verwarring en het verdriet, zelf bij herstel 
uitkomen? Zodat wij weer gelukkig zijn, weer kunnen lachen? Zou dat de gedachte zijn, werk 15 
hard, doe je best, dan komt er een andere tijd? Is het dat? Bedoelt de Prediker te zeggen dat 
je uiteindelijk zelf door de ellende heen moet werken? Ik denk dat de Prediker niet spreekt 
over flinkzijn en stevig je best doen. De Prediker is realistisch over alles wat er op je pad kan 
komen, baren, sterven, afbreken, opbouwen, het kan er allemaal zijn. Maar hij beseft dat 
niet wij onze pijn en ons verdriet kunnen verhelpen. Vers 9 is zeer realistisch:  20 

‘Welk voordeel heeft de mens van alles  
wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt?’ 

Oftewel: Je kunt hard werken, zwoegen en ploeteren, maar herstel en genezing bereik je er 
niet mee. De wezenlijke dingen van het leven komen niet door gezwoeg en hard te werken. 
Het wezenlijke, de zin, is als een geschenk. Eigenlijk, zegt de Prediker, eigenlijk draag je het 25 
niet alleen. Als in dat lied van Matthijn Buwalda, je draagt het niet alleen. 
 
[Lied: Matthijn Buwalda, Je draagt het niet alleen]  

Zelfs als de hemel zwijgt 
als je geloof bezwijkt 30 
als je me niet begrijpt 
Ik zal er altijd zijn 
 
Je draagt het niet alleen 
alleen 35 
je draagt het niet alleen 
alleen. 
 
Raakt je rug de muur 
sluit de nacht je in 40 
kun je nergens heen 
dan er tegen in 
je draagt het niet alleen 
alleen. 
 45 



Zelfs als de hemel zwijgt 
als je geloof bezwijkt 
als je me niet begrijpt 
Ik zal er altijd zijn 

 50 
[ DIA ] ‘Ik zal er altijd zijn…..’  Matthijn Buwalda doet wat Prediker ook doet, de naam van 
God bescheiden en ontvankelijk invoegen, alleen als je goed luistert hoor je dat God zegt: ‘Je 
draagt het niet alleen.’ De boodschap van verdriet en pijn is niet dat jij het maar uit moet 
houden, maar ergens dat je iemand anders daarin toelaat. Dat heeft iets van loslaten in zich, 
dat jij het verdriet niet alleen in handen houdt, maar iemand daarin toelaat. En ergens dan, 55 
in dat loslaten, komt er ruimte voor God, zowel bij de Prediker, als bij Matthijn Buwalda. 
Maar, zo is dan natuurlijk wel de vraag, maar hoe moet je je dat voorstellen? Iemand die bij 
je is, in baren maar ook in sterven, bij verdriet maar ook in vreugde? Maar wat betekent dat 
als er vooral heel veel pijn en verdriet, ja rouw is? Wat zegt het dan, dat God er is? Hoe ga je 
om met de impact van verdriet en pijn, in hoeverre kun je dan leunen op God? En wie is die 60 
God dan precies? 
 
[ DIA ] In het Nieuwe Testament vind je een indringend verhaal waar een begin van 
antwoord op deze vragen wordt gegeven. Ik heb het over de ontmoeting van Jezus met de 
Sadduceeën. We zien Jezus in hartje Jeruzalem, de sfeer heeft iets weg van de sfeer van, 65 
laten we zeggen, het Teheran of het Hongkong van vandaag, de druk is immens. Rondom 
Jezus hangt een immense spanning, rondom hem hangt de geur van verandering. Sommigen 
proeven hoop, anderen voelen zich daarentegen bedreigd. Die laatsten komen aan het begin 
van hoofdstuk 20 naar voren, zij die zich bedreigd voelen, dat zijn de rijke priesters, de 
geleerden en de oudsten. Zij hebben het meest te verliezen, zij proeven dat Jezus iets in 70 
beweging brengt waar ze geen controle over hebben én dat is bedreigend. Zo komen zij bij 
hun vraag:  

‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? 
En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ 

Het is de typische reactie van mensen die iets niet willen, zij bevechten Jezus’ bevoegdheid. 75 
Waar haal jij, Jezus, de euvele moed vandaan om de dingen te doen die je doet? Wie zegt 
dat jij daarover iets te zeggen hebt? Rondom de Sadduceeën de andere mensen, mensen die 
net als wij worstelen met de vragen van Prediker, zij zien afbraak, terwijl ze opbouw zoeken, 
ze voelen hun verdriet, terwijl zij vreugde verlangen, ze gaan gebukt onder verkilling, terwijl 
ze juist omarming nodig hebben. Ja, ze hebben de nabijheid van God nodig, maar hoe kom je 80 
bij God, wie is Hij in dit alles? Om God te ontmoeten, moest je naar de tempel, dat was de 
plek waar de hemel de aarde zou moeten raken. Het was eigenlijk de enige plek aldus 
Mozes, Deuteronomium 12. Maar kwam je bij de tempel, dan raakte je verstrikt in de 
godsdienstige regeltjes van leiders, de Sadduceeën. En dan was er het tempelplein met die 
grote gillende veemarkt, waar grof geld werd verdiend aan de verkoop van de offerdieren. 85 
God was dus bedolven geraakt onder het geld, de woekerpraktijken en de regeltjes. Eigenlijk 
kon je niet of nauwelijks nog terecht met je kwetsbare vraag, met je pijn en verdriet. De 
leiders waren de baas, maar de ziel van de mensen verkommerde. En nu Jezus van 
nieuwheid spreekt, of vanuit die nieuwheid handelt, vlak hiervoor heeft Jezus zelfs het 
tempelplein schoongeveegd, dan zijn de leiders er als de kippen bij, om elke verandering in 90 
de kiem te smoren. 
 



[ DIA ] In dat onzinnige verhaal van die gestorven mannen en een vrouw, drijven ze de 
geestelijke dingen op de spits. Eigenlijk zegt het verhaal: dat er ooit iets kan veranderen, wij 
dachten het niet. Blijf bij de dingen die voorstelbaar zijn, probeer je pijn te dragen, accepteer 95 
dat je te maken hebt met verdriet, en ja, het is nu eenmaal zo dat mensen ziek worden 
misschien zelfs overlijden, dragen en niet klagen. De Sadduceeën behoren tot de mensen die 
heel hard werken om de dingen zo stabiel mogelijk te houden. Nieuwheid van leven, 
opstanding uit de doden, het is levensgevaarlijk, wat hen betreft. Dus houd je het weg, je 
duwt het er onder. En vergis je niet, de Sadduceeër zit in onszelf. Mijn pijn en verdriet 100 
loslaten én openleggen voor God, opdat er iets nieuws kan komen? Niet langer zelf de 
controle hebben, maar alles overlaten aan God? Maar Jezus spreekt over een nieuwe 
mogelijkheid. Het gaat over de controle van je leven buiten jezelf, in God:  

‘Mensen mogen deel krijgen aan de opstanding,  
want denk aan Mozes, 105 
 hij spreekt over de Heer als de God van Abraham, Isaak en Jakob,  
niet een God van doden, maar van levenden.’ 

Natuurlijk kun je het met betrekking tot God over de tempel hebben, of over de  
geloofsregels, over de kerk of haar organisatie, maar ten diepste gaat het over de geestelijke 
weg. 110 
 
[ DIA ] En dan begrijp me goed, dan komen wij op glad ijs. Als we het hebben over de 
geestelijke weg, dan kan het zo maar zijn, dat we aan persoonlijke vroomheid en innerlijke 
genade denken. Maar nee, het gaat niet over mensen die met een boekje in hun hoekje 
zitten. Met die benadering glijden we uit. Als jij het in jouw hoekje uit moet zien te houden 115 
met de pijn en het verdriet, dan gaat het mis. Nee, als we spreken over de geestelijke weg, 
dan gaat het over iets groters, iets wat zowel de binnen- als de buitenkant raakt, dan gaat 
het over de nieuwe schepping. De prediker zei: 

‘er is een tijd om af te breken, 
en een tijd om op te bouwen, 120 
een tijd om te huilen, 
en een tijd om te lachen…’ 

Jezus zegt: de opbouw betreft niet alleen wat nieuwe inwendige stapjes, maar betreft een 
totaal ander leven, waar niet jij, maar waarvan God de schepper is. En als de Prediker 
spreekt over lachen, dan mag je weten dat het gaat over de vreugde van de herschepping. 125 
De diepe vreugde dat God jouw verdriet in Zijn handen neemt en dit verdriet niet wegpoetst, 
maar dit verdriet oppakt en dit verdriet op het kruishout van Christus tot zijn bestemming 
brengt. En de nieuwe gemeente die ontstond, leeft die verandering, die bestemming. Het 
was niet alleen een innerlijk gebeuren, maar het licht van de Geest, brak door naar alle 
terreinen van het leven. Het ging niet langer over alles waar mensen weleens over dromen, 130 
nee, het gaat over de nieuwe mensheid, die hier en nu concreet zichtbaar wordt. Dat niet 
controledrift, niet regeldrift de gemeenschap stuurt, maar de Geest van Christus. Dat 
kwetsbaarheid in de gemeenschap er kan zijn. Dat ik kan loslaten wat mij hindert, dat het 
mag gaan op de wijze van de Geest. De nieuwe schepping ontvangt één basisregel: de liefde 
van Christus, de agape, die alles wegschenkende liefde van de Heer, die ook mijn deel mag 135 
zijn. 
 
[ DIA ] Toch er is dan wel een vraag: Wat als kwade machten mij besluipen, als mijn lijf en 
leden worden bedreigd? Wat als de nieuwe schepping in mij niet lijkt te beklijven, als ik 



vastloop in het oude, in de pijn, het verdriet, is er dan een concrete stap te zetten? Opdat 140 
het nieuwe dieper mijn ziel binnenkomt. Een oefening in dezen is om te kijken naar degenen 
die voor je uit lopen. Ik moet denken aan een gebed van Anselmus van Canterbury (1033-
1109). Anselmus is een van de grote persoonlijkheden van de Middeleeuwen. Als abt van 
een Normandisch klooster viel hij op door zijn bestuurskwaliteiten. Tegen zijn zin werd hij 
gekozen tot aartsbisschop van het Engelse Canterbury. Daar streed hij voor de vrijheid van 145 
de Kerk, wat hij tot tweemaal toe moest bekopen met ballingschap. Zijn gebed zou je deze 
komende week af en toe kunnen bidden, dat helpt en oriënteert: 

Wees onze inspanning voor U genadig,  
want zonder U kunnen wij niets. 
Nodig ons uit, help ons. 150 
Ik smeek U, Heer, laat mijn gezucht  
niet tot wanhoop leiden,  
maar mijn hoop tot verademing. 
Ik smeek U, Heer, mijn hart is bitter en ontroostbaar,  
verzoet het door uw troost. 155 
 
[ DIA ] Leer mij hoe U te zoeken  
en vertoon U aan wie U zoekt,  
want ik kan U zelfs niet zoeken, als U het mij niet leert,  
en U niet vinden, als U zich niet vertoont. 160 
Laat mij U zoeken met verlangen,  
en U vinden met liefde,  
en door U te vinden U liefhebben.   


