
Lezing uit het eerste testament:  Prediker 3 

 

31Voor alles wat gebeurt is er een uur, 

een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
2Er is een tijd om te baren 

en een tijd om te sterven, 

een tijd om te planten 

en een tijd om te rooien. 
3Er is een tijd om te doden 

en een tijd om te helen, 

een tijd om af te breken 

en een tijd om op te bouwen. 
4Er is een tijd om te huilen 

en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwen 

en een tijd om te dansen. 
5Er is een tijd om te ontvlammen 

en een tijd om te verkillen, 

een tijd om te omhelzen 

en een tijd om af te weren. 
6Er is een tijd om te zoeken 

en een tijd om te verliezen, 

een tijd om te bewaren 

en een tijd om weg te gooien. 
7Er is een tijd om te scheuren 

en een tijd om te herstellen, 

een tijd om te zwijgen 

en een tijd om te spreken. 
8Er is een tijd om lief te hebben 

en een tijd om te haten. 

Er is een tijd voor oorlog 

en er is een tijd voor vrede. 
9Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? 10Ik heb 

gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. 11God heeft alles wat er is 

de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch 

kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. 12Ik heb vastgesteld dat 

voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 
13Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij 



moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 14Alles wat God doet, zo heb ik 

vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. 

God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. 15Wat er is, was er al lang; wat zal 

komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. 

 

Lezing uit het evangelie van Lucas 13: 6-9 

 
6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en 

ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7Hij zei tegen de 

wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. 

Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8Maar de 

wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb 

omgespit en hem mest heb gegeven, 9misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, 

en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 

 

 

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 

 

 
 

 

Stop de tijd 

Ik Wil niet dat vanavond straks weer morgen wordt 

Dat dit moment ooit tot een ver verleden hoort 

Ik wil 't nooit meer kwijt, stop de tijd 

Het Leven bracht ons samen op dit punt vannacht 

Ik Heb er van gedroomd maar, ik had nooit verwacht 



Dat elke stap en elk besluit dat ik tot nu toe nam me leiden zou naar hier 

 

Dit is een songtekst van Marco Borsato. Weliswaar een liefdesverhaal, maar toepasbaar op 

vele momenten in het leven. De tijd glipt ons door de handen. Het gaat allemaal te snel. Waar 

blijft de tijd? Stop de tijd. 

 

 
 

Tijd is een schaars goed geworden. Boven een actueel artikel over tijdsbeleving staat: 'ik ren 

dus ik ben'. Er kan tegenwoordig veel, dus willen we veel. De agenda dirigeert wat er gedaan 

moet worden. We hebben vaste afspraken en zijn gebonden aan van alles en nog wat. Deze 

tijd van volle agenda's, de tijd van de klok die doortikt, de tijd die steeds maar vooruitgaat, 

noemen we de tijd.  

Omdat we het zo druk hebben, verloopt deze tijd vaak zonder dat we er bij stilstaan. We 

worden er voor ons gevoel door opgeslokt. 

Totdat we soms plotseling op een andere manier met de tijd geconfronteerd worden. Dan 

staan we in de tijd en hebben het gevoel dat de tijd even stil zou moeten staan. Als een vrien-

din kanker krijgt of als een geliefde weggaat. Dan wordt de tijd zintuiglijk ervaarbaar en 

concreet. Dat zijn momenten waarop het lijkt alsof de film voor een kort ogenblik stopt en we 

ons afvragen in welke werkelijkheid we leven. Deze momenten stimuleren het vooruitzien en 

dwingen tot terugkijken. Maar al heel snel worden we weer opgeslokt door de agenda en gaat 

het gewone leven weer verder en worden we opgeslokt door van alles en nog wat. En….. tikt 

de tijd verder.  

  

Prediker noemt dat ‘Alles heeft zijn uur…' Alles gaat weer zijn gang en er is zo weinig tijd voor 

bijzondere dingen. ‘Alles heeft zijn uur’.  

 

Prediker is een man van gewone woorden. Hij vertelt wat hij in het gewone leven om zich 

heen ziet gebeuren: huilen, lachen, liefhebben, haten, geboren worden, sterven. Prediker is 

een ervaringsdeskundige, zoals we dat tegenwoordig zo mooi noemen. Hij is beslist geen 



theoloog. Vroom hoef je van hem niet te zijn en we komen bij hem weinig verheven 

getuigenissen tegen. Hij heeft het niet over een God die redt uit nood. Hij hoort geen stem 

van God hem oproepen op weg te gaan, zoals Abraham. Hij droomt niet zoals Jozef. Prediker 

spreekt niet tot God. We komen alleen zo nu en dan wat losse opmerkingen over God tegen.  

Hij is ervaringsdeskundige. Hij is een oud man en heeft alles uitgeprobeerd. Hij heeft de 

hoogten en de diepten van het leven geproefd. Prediker ziet daarom scherp. Er is zoveel 

zwoegen voor niets. Er zijn zoveel onopgeloste raadsels, zoveel mislukkingen onder de zon. 

Prediker kijkt alle onrecht, alle geweld, alle vergeefsheid recht in de ogen. Hij vraagt en vraagt 

door tot alle holle antwoorden als stof in de wind verwaaien. Juist daar waar niets wordt 

toegedekt of weggemoffeld, komt blijkbaar ruimte voor het feest van het leven. Juist in deze 

nietsontziende eerlijkheid gloeien de scherven geluk op. Kleine scherven van geluk als gave 

van God om midden in alle pijn en twijfel staande en gaande te blijven. 

 

Maar in ons tekstgedeelte roept Prediker ook op om ons leven niet onbedachtzaam door onze 

handen te laten glijden. We moeten scherp lezen. Wat voor ons van belang is, is de eerste zin 

waar Prediker in dit hoofdstuk mee inzet. Alles heeft zijn UUR en ieder ding onder de hemel 

zijn tijd. Prediker begint over UUR , dat is de tijd die voort dendert in ons leven,….en gaat dan 

door met 29x in deze verzen over een tijd te spreken. Prediker vestigt onze aandacht op de 

tijd, HET BIJZONDERE MOMENT in het ‘alles heeft zijn uur’. In het voort jakkeren van het uur, 

is er de tijd van huilen, en in de tijd van lachen,… is er aandacht, een belangrijk moment, een 

moment waarop er iets hoopvols kan gebeuren. 

Kinderen hebben in hun spel zo'n tijdsbeleving. Ze bouwen iets op aan het begin van de dag 

en breken het weer af aan het eind van de dag. Ze kennen hun tijd van bouwen en hun tijd 

van afbreken. Daarna gaan ze niet lopen zeuren dat ze eigenlijk niets gedaan hebben. In de  

tijd tussen opbouwen en afbreken hebben ze gespeeld en samen met anderen genoten van 

bijzondere momenten. 

 

Het woord uur is in de bijbel de doorlopende tijd, maar als Prediker dan spreekt over tijd  dan 

wil hij zeggen: daarin gebeurt iets. Daarin is God aanwezig. Die tijd moet je verstaan vanuit 

Gods bewogenheid met mensen. De tijd is de tijd van de begenadiging,  de tijd van goddelijk 

hulp en daarom bijzondere momenten.  

In de evangeliën lezen we veel dat Jezus op het juiste moment komt en dat mensen dan iets 

bijzonders beleven. In die uren voelen mensen zich herkend en zijn ze diep getroffen. Al deze 

tijden van Jezus hangen samen met zijn eigen tijd. De tijd van zijn kruisiging. De tijd waarop 

ontferming, vergeving en heling van God in het midden van de tijd zichtbaar is geworden. Bij 

het woord tijd in de bijbel denk ik aan bijzondere tijdstippen waarin iets van Gods liefdevolle 

omarming van de mens zichtbaar wordt. Zo lees ik het ook in de gelijkenis van de vijgenboom. 

Jezus zoekt naar de juiste tijd van Zijn liefde voor de mensen. 



 
7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, 

maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” 
8Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond 

eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9misschien zal hij dan het komende jaar 

vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 

 

 
 

Iemand heeft het over de tijd van zoeken naar de vruchten aan de vijgenboom. Hij vindt ze 

niet en wil de tijd van zoeken omzetten in tijd van omhakken. Er is een tijd van planten en een 

tijd van rooien.  

 

Maar Jezus, als wijngaardenier,  onderbreekt de man, want de drie jaar zoeken 

corresponderen met de drie jaar waarin de tempel en synagoge, de wet, de tora, de eerste vijf 

boeken van de bijbel gelezen werd ten tijde van Jezus. Dat behoorde vruchten op te leveren: 

de liefde, de vreugde en de vrede allermeest. Geen geweld, maar ook geen onvruchtbare 

afspraken met de Romeinen. De drie jaar zoeken correspondeert ook met de tijd die Jezus 

optrad in het land. Hij vervult de tora, draagt vrucht voor de mensen en vraagt om navolging. 

Hij vraagt om de vruchten, is de wijngaardenier, want Hij pleit voor de vijgenboom. Hij pleit, 

zoals Abraham voor Sodom pleit, zoals Mozes in de woestijn voor het volk. ‘Heer laat hem nog 

dit jaar staan? ‘ 

De weg die Jezus gaat, de weg naar Jeruzalem, is nog niet voltooid. Dit is het derde jaar en nog 

steeds heeft zijn prediking geen vruchten afgeworpen. Een vijgenboom draagt gewoonlijk 

twee maal per jaar vruchten. Dus er is nog een kans dit jaar. Het uitstel van enkele maanden 

valt samen met de rest van Jezus weg naar Jeruzalem. De rest van het laatste en derde jaar. 

De tijd van zoeken naar de vruchten is nog niet voorbij. Wacht nog even, dan kun je hem later 

alsnog omhakken. Die tijd is nog niet gekomen.  



 

U weet, wij weten, wat er in die laatste maanden gebeurd is. Jezus zinspeelt daar al op aan 

het einde van Lukas 13. ‘Op de derde dag ben ik gereed om als een profeet gedood te 

worden’ Uiteindelijk is Hij het zelf die als een vruchteloze vijgenboom wordt omgehakt in 

Jeruzalem. Er vindt een onbegrijpelijke ruik plaats, zoals Luther het verwoord heeft, Jeruzalem 

wordt niet omgehakt, maar Jezus. En dat wordt,  onbegrijpelijk, voor ons weer een bron van 

leven. Met de boom des levens,…wegend op zijn rug, droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

Dat is de weg die Jezus tot het laatste toe gegaan is. Hij legt de onvruchtbaarheid bloot, pleit 

voor de onvruchtbare, wordt zelf omgehakt, en is zo de goede vrucht van God voor ons. Jezus 

wacht tot het de juiste tijd is om zich aan God en mensen te geven. Hij wacht op de juiste tijd 

voor zijn liefde. Dat is de ware vrucht aan de vijgenboom.  

 

Zo kan Prediker even verderop in hoofdstuk drie schrijven: God heeft zijn tijd in onze harten 

gelegd. Zo vindt God het juiste moment om ons met zijn liefde te omvatten.  

 

DIA 9 

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.  

 

Alles heeft zijn uur wil zeggen de tijd glipt door onze handen…zonder dat je het in de gaten 

hebt snelt het voort. Het is niet te stoppen.  

 

De tijd wordt dan beschouwd als een grote cirkel die telkens weer bij zijn uitgangspunt terug-

komt. Het is het ritme dat we in de natuur vinden. Op de winter volgt de lente en na de zomer 

komt de herfst. Er is eb en vloed, zonneschijn na regen. Is voor prediker de tijd een cirkel? Is 

voor hem het leven een telkens terugkerend cyclus van geboorte, groei en verval? Van 

opgaan, blinken en verzinken? Wil Prediker ons duidelijk maken dat alles zinloos is? En dat we 

net zo goed niets  kunnen doen, want het helpt toch niet? Welk voordeel heeft de werker van 

datgene waarvoor hij zich aftobt? 

 

 

En ieder ding onder de hemel zijn tijd wil zeggen . Er zijn momenten die aandacht vragen. Die 

intens beleefd willen worden.  

 

Er is een tijd van geboren worden, er is een tijd van sterven; zo heeft Prediker het 

geformuleerd. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Het steeds 

herhalen van het woord 'tijd', lijkt iets fataals te hebben. Alsof de mens onvrij is. Alsof we 

worden meegezogen in de gang van de tijd zonder dat we er invloed op kunnen uitoefenen 

Alles komt zoals het komt en gaat zoals het gaat. We kunnen ons wel tegen bepaalde dingen 



willen verzetten, maar dat is verspilde energie. We kunnen niets ontlopen. Neem het leven 

maar zoals het is. Het is nu eenmaal zo dat er een tijd van opbouwen is en ook weer een tijd 

van afbreken. 

 

Nee, dat bedoelt hij niet. …hij zegt: Beleef iedere tijd intens. En zoek in iedere tijd de 

liefdevolle nabijheid van God. Zoals Jezus in de tijd van zoeken en wachten de juiste tijd vond 

om zichzelf als vrucht van de vijgenboom te geven.  

 

Zo roept Prediker ons op om ons niet uit te leveren aan het voorbijsnellen van de tijd. Hij 

vraagt ons bij, wijze van spreken de tijd in het uur te zoeken.  

 

Belangrijk hierin is zeker om ook en juist in het ‘gewone’ leven te  genieten van het moment. 

Van het sterke levendige ogenblik. Er zijn vaders of moeders die stralend aankondigen: nu ga 

ik gezellig theedrinken. Alleen al daardoor is het ook gezellig. en dan drinken ze ook werkelijk 

thee. De dingen zijn aan hen besteed. Zij zetten het moment niet klem tussen spijt over 

gisteren en angst voor morgen zodat het ongebruikt en niet geleefd door hun vingers zou glip-

pen. In feite besteden we een groot deel van onze tijd aan verleden en toekomst. Het 

verleden dreigt ons te vervullen van wrok over wat anderen ons hebben aangedaan, van spijt 

over wat wij anderen hebben aangedaan, kansen die we gemist hebben, beslissingen die toch 

niet meer terug te draaien zijn en de toekomst remt ons af met angsten of onredelijke 

verwachtingen. Daardoor wordt voorbijgezien aan de taak van het eigen ogenblik. mKinderen 

kunnen dat spontaan: het heden uitzuigen. Een bloem ruiken.  

 

Als we intens genieten, opgaan in het heden, geeft de klokke tijd zijn dwingend karakter af 

aan de tijd van het waarachtig leven. 

Het overweldigende van een landschap ondergaan, het opgaan in muziek, het in beslag 

genomen worden door een feest, het intens beleven van contacten en ook het gebeuren 

rondom het sterven van een geliefde : dag en uur worden vergeten. Ze worden doorkruist 

door een intense beleving van het moment. Het voelen van Gods troostende nabijheid, soms 

even, is zo'n moment. Scherven van geluk noemt Prediker ze. Zonnestralen van de eeuwig-

heid zijn het. De intensiteit van het ogenblik is een teken van de eeuwigheid. Wij zijn niet 

overgeleverd aan de voortsnellende uren. Ook niet aan het noodlot van opgaan, blinken, 

verzinken. Onze tijden zijn in Gods hand. Elk bijzonder moment wordt ons geschonken als een 

gave van de eeuwige God.  

 

Het prachtig boekje 'De kleine prins' van Antoine de Saint-Exupery, gaat over een jongen, die 

komend uit een andere wereld beland is op de aarde. Hij loopt nieuwsgierig rond en ziet van 

alles. In het nu volgend verhaal ontmoet hij een koopman. 



-'Goedendag', zei de kleine prins. 

-'Goedendag', zei de koopman. 

Hij verkocht uitstekende dorstlessende pillen. Men slikt eens in de week een pil, en voelt nooit 

meer behoefte aan drinken. 

-'Waarom verkoop je die?', vroeg het prinsje. 

-'Het is een grote tijdsbesparing', zei de koopman. 'De geleerden hebben het uitgerekend. Je 

spaart drieënvijftig minuten in de week.' 

-'En wat doe je dan met die drieënvijftig minuten?'. 

-'Daar doe je mee wat je wilt'. 

Als ik drieënvijftig minuten overhad, dacht het prinsje bij zichzelf, dan liep ik heel rustig naar 

een bron ... 

 

 

 

 

 

Amen.  

 

 

 

  


