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Preek van de week: zondag 28 juli 2019  

 

   

Predikant: Wim Loosman 

          

De Vredehorst 

 

Lezing: Prediker 1  Lucas 12: 13-20 

 

Lezing uit het eerste testament:  Prediker 1 

 

11Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. 
2Lucht en leegte, zegt Prediker, 

lucht en leegte, alles is leegte. 
3Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, 

al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 
4Generaties gaan, generaties komen, 

maar de aarde blijft altijd bestaan. 
5De zon komt op, de zon gaat onder, 

en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. 
6De wind waait naar het zuiden, 

dan draait hij naar het noorden. 

Hij draait en waait en draait, 

en al draaiend waait de wind weer terug. 
7Alle rivieren stromen naar de zee, 

toch raakt de zee niet vol. 

De rivieren keren om, 

ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen, 

en beginnen weer opnieuw te stromen. 
8Alles is vermoeiend, 

zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. 

De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, 

zijn oren horen, en ze blijven horen. 
9Wat er was, zal er altijd weer zijn, 

wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 

Er is niets nieuws onder de zon. 
10Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ 

dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. 
11De vroegere generaties zijn vergeten, 

en ook de komende zullen weer worden vergeten. 
12Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. 13Ik heb met heel mijn hart elke vorm 

van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. 

Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. 
14Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan 

lucht en najagen van wind. 15Wat krom is kan niet recht worden gemaakt, en wat 

ontbreekt kan niet worden meegeteld. 16Ik zei tegen mezelf: Ik heb meer en groter 
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wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel 

wijsheid en kennis opgedaan. 17Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te 

ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik 

ingezien, is enkel najagen van wind. 18Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. 

En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. 

 

Lezing uit het evangelie van Lucas 12: 13-20 

 
13Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis 

met mij moet delen!’ 14Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar 

over jullie aangesteld?’ 15Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van 

hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij 

die in overvloed heeft.’ 16En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van 

een rijke man had veel opgebracht, 17en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik 

heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal 

doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen 

kan opslaan, 19en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, 

genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20Maar God zei tegen hem: 

“Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de 

schatten die je hebt opgeslagen?” 21Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor 

zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

 
U ziet hier vijf gezichten van ….niet één en dezelfde vrouw. Het zijn vijf verschillende 

vrouwen, maar ze lijken allemaal op elkaar. Ze zijn eigenlijk precies hetzelfde, maar toch 

staan ze los van elkaar. Nu zult u zeggen dat omdat ze Chinees zijn. Chinese mensen, of 

liever Aziatische mensen lijken eigenlijk allemaal op elkaar. Vinden wij.  
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Als u naar het volgende plaatje kijkt van de Chinese erewacht, dan zegt u 

hoogstwaarschijnlijk ook heel snel. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Zelfde gezichten en 

lengte. Alle chinezen lijken op elkaar. Althans dat denken wij? Zit dat nu in het uiterlijk of 

in de discipline? 

 
 

Discipline die ze al heel vroeg wordt bijgebracht. Kijk maar naar deze jongetjes. Die al 

heel vroeg synchroon leren gymnastiek n. In ieder geval is het zo dat in de Aziaten meer 

gericht zijn op de gemeenschap. Het is hen geleerd zich aan te passen aan de groep en 

aan het gemeenschappelijke belang. Daarna zeggen ze pas ik. Chinezen stellen heel lang 

uit om het woord ik uit te spreken. 
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Ik wil. Ik zal. Ik ben van mening dat. Ik denk. Een Chinees spreekt eerder van wij dan 

van ik. Als iemand tegen ons zegt: ik heb u geloof ik als eens eerder gezien, zeggen wij 

al heel snel: dat moet een vergissing zijn. Wij zeggen al heel snel : ik weiger eerder 

gezien te zijn. Ik wil uniek zijn. Ik wil niet dertien in een dozijn zijn. Ik wil nooit op een 

gereserveerde plaats zitten. Ik wil niet uitverkoren en verworpen zijn. Ik wil voor God 

een ongedachte verassing zijn. Ik moet elk moment tevoorschijn komen waar ik zelfs 

mijzelf niet gedacht had. Zodra iemand zei zo is hij, moet ik alweer anders zijn. Ik wil 

opduiken en weer onderduiken. Ik wil onder water leven om onverwachts weer boven te 

komen. Ik wil niet wandelen met God, ik wil nu eens voor of naast dan weer achter Hem 

voor de dag komen. Ik kan geen bibliotheekboek lezen, want ik moet streepjes zetten. 

Dat is: toe-eigenen, zelf kiezen en veroveren en in bezit nemen. Ik wil, dat iedereen 

zegt: dat had ik nooit achter u gezocht. Ik ben uniek. Als iemand zegt: ik heb u eerder 

gezien, zeggen wij: dat moet een vergissing zijn. Ik ben uniek. 

 
In Nederland wordt onder filosofen nu gesproken over het dikke ik van de mens, omdat 

dat ik zeggen totaal uit de hand is gelopen.  

 
Wij zien zoveel dikke ikken om ons heen dat we er schouderophalend aan voorbij lopen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_6IvjjOTjAhWHZVAKHXkUDogQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/f/voorbij-het-dikke-ik/30087630/&psig=AOvVaw0gkxtURAsPWuruF2m-_2Ko&ust=1564832312736257
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Dan is er de wijsheid van de Prediker in het eerste vers van zijn boek. In de oude 

vertaling klinkt het zo: ‘2IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! 

Alles is ijdelheid!’.  Wij hebben het gelezen in de nieuwe vertaling als:  ‘2Lucht en leegte, 

zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte’. Dat komt hard aan bij ons Westerse 

mensen met onze dikke ikken. De mens die zichzelf in alles wat hij doet uniek acht en 

dacht. Die zichzelf wil neerzetten met werk, gedachten, en inspanningen en daarin 

onmisbaar, ongedacht en uniek denkt te zijn, krijgt te horen.  
‘3Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, 

al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 
4Generaties gaan, generaties komen, 

maar de aarde blijft altijd bestaan. 

…………. 

Wat er was, zal er altijd weer zijn, 

wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 

Er is niets nieuws onder de zon. 
10Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ 

dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. 
11De vroegere generaties zijn vergeten, 

en ook de komende zullen weer worden vergeten.’ 

Prediker wordt ons voorgesteld als de zoon van David, koning te Jeruzalem (1:1); koning 

van Israël in Jeruzalem (1:12). Daarmee kan enkel de spreekwoordelijk wijze koning 

Salomo bedoeld zijn, die drieduizend spreuken sprak (1Koningen 4:29-34); en op wiens 

naam ook vele verzen uit ons Bijbelboek Spreuken staan (Spreuken 1:1-4; 10:1; 25:1). 

Het is veelbetekenend dat in Prediker de naam van Salomo wel wordt gesuggereerd, 

maar nergens genoemd (in tegenstelling tot Spreuken 1:1 en Hooglied 1:1). Prediker is 

niet de echte Salomo is, maar een parodie op Salomo. Hij heeft een kartonnen kroon op 

en een valse Salomo-baard om. Salomo is de Spreukendichter van de 

vanzelfsprekendheden. Prediker stelt vanzelfsprekendheden ter discussie. 

 

De vanzelfsprekendheid dat de mens zich ongedacht, onmisbaar, en uniek acht wordt ter 

discussie gesteld. Het is de Prediker die zegt: ik heb u eerder gezien. Mensen komen en 

gaan. Generaties zijn vergeten en zullen worden vergeten. Er is niets nieuws onder de 

zon. Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 

Alleen de aarde is de constante… 
‘6De wind waait naar het zuiden, 

dan draait hij naar het noorden. 

Hij draait en waait en draait, 

en al draaiend waait de wind weer terug. 
7Alle rivieren stromen naar de zee, 

toch raakt de zee niet vol. 

De rivieren keren om, 

ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen, 

en beginnen weer opnieuw te stromen.’ 

De aarde is een groter ik, dan de mens. De schepping blijft. De mens vergaat.  

= 

Prediker heeft dit beschouwd als zijn grote onderzoek naar wijsheid en dwaasheid. ‘3Ik 

heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder 

de hemel gebeurt doorgronden. ‘ 

Wijsheid is als mensen zich in verband met de ander en met God weten te zien.  
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‘14Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan 

lucht en najagen van wind.’ 

Overal waar de mens zichzelf teveel centraal stelt, ontstaat dwaasheid. Zelfs als het gaat 

om een teveel aan verzamelde wijsheid ontstaat dwaasheid. Dan is het opeens geen 

wijsheid meer, maar kennis. En wie een teveel aan kennis verzamelt, verzamelt smart. 

Wie een te groot ego heeft, wie te vaak ik zegt, wie zichzelf niet kan zien in verband met 

anderen en de Ander is dwaas.  

En dan is daar opeens die roep in het evangelie uit de menigte. ‘Zeg tegen mijn broer dat 

hij zijn erfenis met mij moet delen.’ (Lukas 12 Een legitieme vorm van geldoverdracht 

om de stabiliteit in de samenleving te garanderen, maar niet zonder de mens in zijn 

gemeenschap te zien. Erfenissen zonder belasting en familieregels maken de rijken rijker 

en de armen armer. Vandaar: zeg tegen mijn broer dat hij zijn erfenis met mij 

dele..anders wordt hij een dikke ik en te ijdel. Jezus antwoordt niet direct, maar met een 

gelijkenis over een rijke.  

Wat zijn de kenmerken van deze rijke man? 

Hij gaat alleen bij zichzelf te rade. 

Als er staat 'hij overlegde' wordt bedoeld dat hij in dialoog met zichzelf was. Hij dient ook 

alleen zichzelf. De ander heeft hij kennelijk over het hoofd gezien. 

'Wat hij gereedgemaakt heeft, voor wie zal het zijn?' 

In de middelste verzen van de gelijkenis wordt zes keer het woord ik genoemd en vier 

keer mijn. Hij is de zondaar, de in zichzelf gekromde mens, zo noemt Luther hem. 

Maar dan grijpt God in in de gelijkenis: 

Gij dwaas.  

De dwaas is in de bijbel de atheïst. 

Psalm 14 zegt De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. 

We zijn niet gelijk overtuigd, want we vinden onszelf geen atheïst. Wij belijden God. We 

zeggen niet als een dwaas: er is geen God. Het gaat hier echter niet om de theoretische 

atheïst, maar om de praktische atheïst. Dat wil zeggen: hij gelooft wel, maar 

ondertussen bouwt hij schuren. Hij gelooft vooral in zijn eigen God. Hij houdt met de God 

van psalm 146 geen rekening, want die God is de Ander die de ander mensen in nood 

ziet.  

‘die de verdrukte recht verschaft, 

die de hongerige brood geeft, 

de gevangenen maakt hij los, 

de blinden ziende, 

de gebogenen richt hij op, 

de rechtvaardige heeft hij lief. 

Hij behoedt de vreemdelingen 

wees en weduwe houdt Hij staande.’ 

Met deze God houdt de dwaas geen rekening, met deze praktische God leeft hij niet. 

Daarom grijpt God in met: Gij dwaas, je bent een atheïst, je bent een ongelovige 

gelovige, je bent een mens met God in zijn hart, maar die God ben Ik niet. 

Gij dwaas....in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist, en wat gij gereedgemaakt 

hebt voor wie zal het zijn? 

Wat bedoelt Jezus hiermee? 

Geen zedenkundige levenswijsheid: wees bedacht op een plotselinge dood. De uitspraak 

is ook niet bedoeld als een vrome zorg: zorg ervoor dat het met je ziel in orde is. Nee 
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Jezus wil veel meer zeggen: overleg niet alleen met jezelf, want niets is van jezelf, zelfs 

het eigen leven niet. 

Het slot van de gelijkenis gaf ons nog de gelegenheid om op het laatste moment nog een 

draai aan de uitleg te geven. Het slot bood ons nog altijd de ontsnapping. Zo vergaat het 

hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Er zijn mensen die 

zeggen: Als je nu maar rijk bent in God, dan kun je je schatten op aarde onaangeroerd 

laten. Het gaat om waar je als mens prioriteiten legt: eerst rijk zijn in God en dan mag 

de andere rijkdom ook. Het is maar met welke rijkdom je begint. Je moet bij God 

beginnen. In Hem rijk zijn. Dat is de boodschap. We moeten God laten zeggen: jij bent 

uniek. Ik heb jou nodig. Zodra we het zelf gaan zeggen ontstaat als vanzelf de te dikke 

ik.  

Ten slotte een joods verhaal: 

 
"Op een dag komt Mosje bij een rabbi en vraagt: "Rabbi zeg mij wat is eraan de hand met 

rijkdom? Waarom zijn rijke mensen vaak zo koud en hard?'  

'Ga naar het venster en kijk naar buiten', antwoordde de rabbi. 'Wat zie je?' 

'Wat moet ik dan zien?' vraagt Mosje verbaasd, 'ik die de straat, de mensen, de huizen, de 

synagoge.' 

'goed, ga dan voor de spiegel staan en kijk: wat zie je?' ging de rabbi verder. 

'Ik zie mijzelf staan, rabbi', zei Mosje. 

'Zie je', antwoordde de wijze man, 'als je door een gewoon venster kijkt, zie je de mensen, 

zie je de wereld. Maar als je in de spiegel kijkt, zie je alleen maar jezelf. Het is hetzelfde 

glas, maar er zit aan de achterkant een laagje zilver, anders niet. Maar dat zilver belemmert 

je om de anderen te zien, je ziet alleen jezelf. Zo is het ook met rijkdom en rijke mensen. 

Zij zien alleen zichzelf en daarom zijn ze zo koud en zo hard. 

Nu lijkt het met niet verstandig om nooit meer in de spiegel te kijken, maar misschien 

mouten we één keer in de week zeggen als we kijken: 
‘2IJdelheid der ijdelheden, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!’.’   

‘2Lucht en leegte, lucht en leegte, alles is leegte’. 

Amen.  

 

 

 

 

 

  

 

 


