
848. Prediker 2:1-11; Lucas 12: 13-21 
 
Wie met Prediker in gesprek gaat, 
moet stevig in zijn of haar schoenen staan. 
Want voor je het weet,  
veegt hij al je grote opgeblazen gedachten over mens-zijn  
in deze wereld van tafel. 
Hij moet niets hebben van allerlei grootse waarheden, plannen 
of diepgraven theorieën over veranderingen, 
groei en welvaart, die mensen verkondigen. 
Daarvoor heeft hij teveel van het leven gezien, geproefd  
en meegemaakt. 
 
Toegegeven: Prediker is niet aan de zijlijn blijven staan: 
hij heeft genoten van alle goede dingen, 
hij heeft gezocht naar rijkdom, naar minnespel 
naar verlichting van drank en naar andere verleidingen 
die mensen elkaar aanbevelen. 
Juist in die dingen, ervaart hij, 
ontgaat je, als mens, de zin van je bestaan. 
Je denkt misschien, dat jij je leven in je hand hebt, 
maar dat is niet zo. 
Daarvoor is het leven veel te kwetsbaar. 
 
Kijk maar eens goed om je heen:  
hoeveel mensen komen in hun leven nooit aan genieten toe, 
omdat ze moeten leven onder geweld of 
onder moordende concurrentie. 
Voor hen is er geen rustige plek onder de zon. 
Het enige wat zij doen, is  hopen 
dat er ooit voor hen een sterke leider opstaat, 
die hun belangen behartigt. 
En reken er maar op dat zij zich daar 
bij een volgende verkiezing gezamenlijk sterk voor zullen maken. 
Daarmee wordt de toekomst niet vrolijker, denk je dan. 
 
Kortom: wie met Prediker in gesprek gaat, 
spreekt met de onbetwistbare, Bijbelse kampioen relativeren. 
Hij neemt intussen zichzelf behoorlijk op de korrel. 
En dat niet zonder humor. 
 
Tegen mensen die schreeuwen om verandering, 
die allerlei grootse plannen koesteren voor de toekomst 
en die de wereld opnieuw weer eens wat meer fatsoen, 
orde en normen willen opleggen, 
zegt hij: Denk nou niet 
dat jij iets geheel nieuws hebt ontdekt. 



Jouw theorieën hebben we al eens eerder langs zien komen. 
Heus, jouw kijk op de dingen is niet zo fris, als je ons wilt doen geloven. 
Als je de geschiedenis wat had gevolgd, 
had je het kunnen weten. 
 
En tegen mensen die denken 
dat het nu wel eens hun tijd is om te genieten, 
zegt hij: denk niet dat het leven billijk is. 
En fair.  Dat is het namelijk niet. 
Heus je zult het zelf merken: 
er is niet zoveel nieuws onder de zon. 
Mijn vraag aan jou is: wat heb je nu eigenlijk voor elkaar gekregen? 
Voor wie zal dat zijn? 
Is het  allemaal geen ijdelheid,  
een najagen van wind. 
Nog even en dan is alles voorbij.  
 
Misschien moest Jezus aan de woorden van Prediker denken 
toen hij de schare de parabel van de rijke man vertelde. 
De rijke man zit er meer dan warmpjes bij. 
Hij heef meer dan genoeg. Hij heeft te veel 
De rijke overschat zichzelf en vraagt zich af: 
Wat zal ik doen? 
 
En dan noemt hij op wat hij allemaal wil gaan doen:  
Bouwen, planten, groot worden, verwerven, stapelen, 
de werkwoorden buitelen over elkaar heen, in dit verhaal. 
Kortom: je begrijpt, wat hij wil, is veel te veel. 
Hij zal  in zijn eentje  jaren nodig hebben 
om dat allemaal voor elkaar te krijgen. 
Dit gaat een enkeling gewoon boven zijn macht. 
Dit wordt een meerjarenproject. 
En zoals vaak bij meerjarenprojecten : ze worden door nieuwe ontwikkelingen 
in techniek of inzichten achterhaald 
of worden feiten over het hoofd gezien. 
Nee, je voelt het al aan: dit loopt op niets uit. 
Zeker niet in je eentje. 
 
Want dat is het grote probleem van deze mens: 
Hij doet alles in zijn eentje. 
Alles draait om ikke-ikke-ikke en om mij. 
En dan is de rest van de mensheid zoek. 
Dat communiceer je alleen nog met je eigen spiegelbeeld. 
En heb je geen oog voor een ander. 
In alle drukte, die je hebt met het regelen van jouw spullen, 
ben je gaandeweg iets wezenlijks verloren: 
liefde, vertrouwen en hoop dat het anders kan. 



 
Nou wordt rijkdom in de Bijbel niet afgekeurd. 
Het is ook niet persé een schande als je rijk bent. 
Het hangt er maar net van af wat je ermee doet. 
En hoe jij je rijkdom wilt vergroten. 
En daar begint al meteen met de eerste zin van het verhaal het probleem. 
Want er wordt ons verteld 
dat het land veel heeft opgebracht. 
Let wel: het land staat er en niet zijn land 
Een goed verstaander weet dan dat het land niemands bezit is, 
maar dat het ons allemaal toebehoort. 
De man haalt de rijkdom uit het land wat allen toebehoort. 
En daarmee wordt de parabel uiterst actueel. 
Daarmee wordt een indringende vraag gesteld: 
Deze vraag: 
Hoe komt het toch dat weinigen bezitten 
wat allen toebehoort. 
Waarom bezitten een paar firma’s patenten, 
die van belang zijn voor de gezondheid van mensen, 
en de veredeling van zaden. 
 
Daarom wordt de rijke man ook dwaas genoemd. 
Hij is een onnozele dwaas. 
Omdat hij door groot en de baas te willen zijn, 
zijn eigen fouten en dwaasheid wegwuift en ontkent.  
En zich niet de hamvraag heeft gesteld, 
die Jezus de man voorhoudt: 
wat jij gereed hebt gemaakt, voor wie zal dat zijn? 
Welke richting sla je in. 
 
De rijke mag dan in de ogen van anderen rijk zijn 
maar hij is niet rijk bij God. 
Dat betekent niet dat we de rijke maar eens flink moeten inwrijven 
dat hij van Gods kan niets heeft te verwachten. 
Maar dat betekent dat hij niet gericht is op de weg, 
de Eeuwige ons mensen heeft gewezen: 
de weg van vrede, gerechtigheid en liefde. 
En laten we eerlijk zijn: het vraagt ook heel wat levenskunst 
om het daarmee te wagen: 
om vrijgevig te zijn, 
niet meteen met grote woorden te komen 
maar met kleine daden, 
die aangeven waar het om gaat: 
dat je zorg hebt voor de ander, die is als jij, 
even kwetsbaar en breekbaar, 
dat je niet alles langs de kant van de weg gooit, 
maar op jouw wijze probeert alles te doen 



om de aarde op een goede wijze achter te laten 
aan de kinderen en de kleinkinderen, 
omdat je niet wilt dat die straks aan weinigen toebehoort, 
maar aan allen. 
En dat je wat je aan voedsel inslaat, 
of oogst, kunt delen met anderen om je heen. 
Zeker met hen die moeizaam rondkomen. 
 
En wie daar eenmaal mee bezig is, beseft, 
dat waagstuk is de moeite waard om voor te leven. 
Omdat het niet alleen de ander wat veiligheid en geluk brengt, 
maar ook jou zelf. 
Iets wat de Eeuwige ons allen gunt. 
Zo moge het zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


