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Zondag Solidaridad, 20 november 2016 

Eerste lezing:  Prediker 5. 9-19   

 
Psalm:   49   Poortstra /Stellingwerf.   
 
Tweede lezing:  Lukas  12. 13 -21  
 
Acclamatie:  U komt de lof toe.  265 GvL   
 
Overweging 
 
Binnen zijn. Nooit meer iets hoeven. Vrij zijn. Geen 

verantwoordelijkheden meer. Nergens meer bezorgd om hoeven 
zijn… 
Wat zou het heerlijk zijn. Ik denk dat we daar allemaal wel eens 
naar verlangen. 
 

Een tijdje terug las ik een boek over de ontvoering van Alfred 
Heineken. Wat me boeide, was onder andere de vraag: waarom 
doen mensen zoiets? Waarom denken ze zo’n complexe en 
risicovolle ontvoering uit? Wat maakt dat ze zich maandenlang enkel 
met een dergelijk extreem plan bezighouden? 

Het blijkt vanuit dit motief te gebeuren: het verlangen niets meer te 
hoeven. Binnen te zijn. Klaar te zijn. Alleen nog maar te hoeven 
genieten. En dat het liefst, wat de ontvoerders betrof, badend in 
weelde. 
 

Zo zoeken wij geluk. Zo denken we geluk te kunnen vinden. Niet 
allemaal denken we dat we daarvoor 16 miljoen euro nodig hebben, 
zoals de ontvoerders van Heineken. Maar een zeker comfort is wel 
fijn. Daar werken we voor. Daar beleggen we voor en sparen we 
voor. Daar zijn onze pensioenfondsen voor. Dat comfort bewaken 
we tamelijk angstvallig – en we worden een beetje zenuwachtig van 
geluiden over economische crisis, over vluchtelingen, over 
overbevolking, over banentekort. Natuurlijk, we weten diep van 
binnen wel dat ons geluk niet afhangt van geld. En we weten ook 
dat een zorgeloos leven van alleen maar genieten een illusie is. En 
we weten dat we ons stierlijk zouden vervelen als we alleen maar 
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hoefden te baden in weelde en nergens meer verantwoordelijk voor 
zouden zijn. 
En toch. Er is een instinct in velen van ons dat telkens weer de kop 
opsteekt en zegt: zorg wel dat je de boel goed op orde hebt. Denk 

vooruit. Plan je toekomst. Denk nu na over de uitgaven die je over 
vijf, tien, twintig jaar wilt doen. Dan kun je tegen die tijd vrij en 
onbezorgd leven. 
 
‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet 

delen!’ 
Daar spreekt dat instinct. Stel je voor: een broer die om een of 
andere reden alles heeft geërfd van je ouders en die dat voor 
zichzelf houdt. Het zal maar jouw broer zijn. 
Het is een beetje een vreemde vraag op dat moment. Jezus heeft 

het net over geestelijke dingen. En over echte angst, waar het om 
het wereldgebeuren gaat. 
Maar misschien is de spreker wel door echte angst bevangen. En 
ziet hij dit probleem als even ernstig als dat van de vervolging waar 
Jezus van spreekt. 

 
Maar Jezus laat zich er niet in betrekken. “Wie heeft mij als rechter 
of bemiddelaar over jullie aangesteld?”, vraagt hij. Feitelijk zegt hij: 
ik ben geen oordelaar. En ik ben geen verdeler. Voor een oordeel 
moet je niet bij mij zijn. Oordelen horen mensen niet te doen, dat is 
alleen aan God. En voor verdelen moet je ook niet bij mij zijn. Ik 
ben niet geïnteresseerd in verdelen. Ik ben juist geïnteresseerd in 
het tegenovergestelde: in verbinden. 
 
Hij zegt: “iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet 

wanneer hij die in overvloed heeft.” Of liever: ook als iemand 
overvloed heeft, heeft hij zijn leven niet in de hand. Leven behoort 
je niet toe. Je ‘hebt’ het niet. “Niemand kan in onsterfelijkheid 
investeren,” zegt Margryt Poortstra helder in psalm 49. 
 

Ja maar, Jezus, daar heb ik het toch niet over? Ik heb het er toch 
niet over dat ik met geld mijn leven in de hand wil hebben? Ik heb 
het over een erfenis. Over eerlijke verdeling. Over rechtvaardigheid. 
Niet alleen voor mijzelf! Ook voor anderen. Ja, ik heb het over een 
organisatie als Solidaridad. Waar het gaat om eerlijke handel. Om 

het gunnen van kansen aan hardwerkende mensen. Over 
rechtvaardigheid in de praktijk, dus ook iets meer betalen voor 



3 
 

koosjere producten. En doneren voor verbetering van 
werkomstandigheden. 
 
Maar ons protest maakt niets uit. Jezus legt een direct verband 

tussen ons bezig zijn met geld – en de illusie dat we daarmee ons 
leven in onze hand zouden hebben. Hij komt met een voorbeeld. Er 
was eens een rijke man… Meer en meer spaart hij op, grotere 
schuren bouwt hij, enorme voorraden legt hij aan. Om straks binnen 
te zijn. Om nooit meer iets te hoeven, om strakjes vrij te zijn. Geen 

verantwoordelijkheden meer te hoeven dragen. Krom ligt hij – en 
als hij eindelijk zover is, gaat hij dood. 
De Prediker heeft het over zwoegen. Grote en sombere woorden 
gebruikt hij ervoor: leven in duisternis, bestaan vol ellende en 
verdriet en ontevredenheid… 

 
Is dat wat we doen wanneer we een pensioen opbouwen…? 
Prediker, is dat niet een beetje overdreven? Jezus, maak je het niet 
wat erg zwart-wit? Dit grimmige verhaal is toch niet hoe wíj met ons 
leven en met geld omgaan…? 

 
En toch… 
Het gebeurt wel eens. Soms overlijdt wel eens iemand vlak nadat hij 
of zij met pensioen is gegaan. We vinden dat allemaal oprecht erg 
verdrietig. Niet alleen omdat 67 jaar in onze ogen jong is om te 
sterven. Ook omdat deze persoon eindelijk van het leven kon gaan 
genieten, soms met partner, en dan houdt het op… 
Zo denken wij. Zo berekenend en verantwoord leven wij: opsparend 
voor later. Plichtsbewust gevend aan goede doelen zoals Solidaridad 
– maar altijd wel met de zekerheid dat we er zelf niet bij inschieten. 

Ons richtend op later, sparend voor later. Verlangend naar dat 
pensioen en ongerust wanneer de pensioengerechtigde leeftijd 
opschuift naar boven, want dan duurt het langer voordat we kunnen 
gaan genieten. En áls je dan met pensioen bent, verlangend naar 
rust terwijl je het zelf bent die je zo opjaagt. 

 
En Jezus? Hij spreekt hier geen oordeel over uit. Ik ben geen 
oordelaar, heeft hij gezegd. Wie goed leest wat er staat, komt liefde 
tegen – geen moralisme. Maar subtiel geeft hij wel aan waar het om 
gaat. Wat echt iets zou kunnen veranderen. “Zo,” zegt hij, “vergaat 

het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij 
God.” 
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Rijk zijn bij God. Wanneer je alleen maar aan die schatten voor 
jezelf denkt, en niet ook aan je rijkdom bij God, kan het je zó 
vergaan. Dat je je leven lang zwoegt, levend in duisternis, in een 
bestaan vol ellende en verdriet en ontevredenheid. Sparend en 

uitstellend tot later. Een later dat misschien nooit komt. 
 
Rijk zijn bij God? Wat bedoelt hij precies? 
Meestal is het zo dat wij in Jezus’ woorden de uitleg horen die we 
nodig hebben om te begrijpen wat er in het Eerste Testament staat. 

Vandaag is het omgekeerd. Vandaag is het de Prediker die ons helpt 
te begrijpen wat Jezus zegt. 
Prediker zegt: het is goed voor je wanneer je geniet van je eten en 
drinken, want dan zie je het goede dat al dat zwoegen je brengt. 
Het goede dat in de eerste plaats is: de gave van het leven zélf, dat 

God je schenkt. In het zwoegen te genieten – dat is wat je goed 
doet. En dat kan, wanneer je ziet hoe iedere dag opnieuw een gave 
is van God. Dan zie je ook hoe het genieten zélf een gave is van 
God. Hoe elke levensvreugde een gave is van God. 
Wanneer je dat ontdekt, wanneer je dat ervaart, besef je hoe goed 

het is om in het nu te leven. Dat het er eigenlijk niet toe doet of je 
leven lang zal zijn of korter. Dat het erom gaat dat je op deze dag 
vreugde ervaart om het leven dat je leeft. En hoe lang het dan 
duurt, dat wordt vanzelf minder belangrijk. Net als de welvaart die 
je opbouwt. De vreugde van dit moment is belangrijk; vreugde om 
wat je gegeven wordt – en vreugde om wat je zelf te geven hebt. 
De vreugde om dit leven dat je, mét de ander, leven mag. 
Zoiets is niet een knop die je omzet. Prediker zelf heeft hier lang 
over nagedacht en er tenslotte een boek over volgeschreven. Het is 
eerder een levenslange oefening. Een oefening in ware vrijheid. Niet 

de vrijheid van zorgen of verantwoordelijkheden, die niet bestaat, 
die een illusie is. Maar vrijheid van de dwang van het materiële. 
Vrijheid van het ik-gerichte. 
Een oefening in rijk zijn bij God. 
 

 
Muziek:  Annahes 


