
 

Lezing uit het eerste testament Prediker 11: 7 en 8 (vertaling NBG 51) 

7 Het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen de zon te zien. 8 Daarom, indien de 

mens vele jaren leeft, zo verheuge hij zich in die alle, maar hij bedenke, dat de dagen der 

duisternis vele zullen zijn: al wat komt, is ijdelheid. 9 Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en 

uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen 

aanschouwen, maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. 10 

Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en 

jonkheid zijn ijdelheid. 

 

Lezing uit het tweede testament Mattheus 24: 29-34 (vertaling NBG 51) 

29Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar 

glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen 

wankelen. 30En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan 

zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien 

komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31En Hij zal zijn engelen 

uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier 

windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 

32Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren 

doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33Zo moet ook gij, wanneer gij dit 

alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. 34Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal 

geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 35De hemel en de aarde zullen 

voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Veel mensen die plotseling iemand hebben verloren kunnen niet begrijpen dat de wereld 

gewoon doordraait. Hoe bestaat het dat iedereen gewoon naar zijn werk gaat terwijl mijn 

moeder, mijn vader, mijn kind is overleden. Voor jou is de glans van het leven er af. Niet 

alleen voor ingrijpend verlies geldt het, maar het kan ook gelden voor wat wij noemen 

natuurlijk verlies. Zo is bekend van een oud docent van mij, Okke Jager, dat na het overlijden 

van zijn 92 jaar oude vader voor hem het licht even uit ging. Hij hoorde opgelucht en 

dankbaar te zijn na zo’n mooie dood en lang leven, maar het omgekeerde gebeurde. Hij 

mistte hem. Voor hem stond de tijd even stil, de zon scheen niet meer en de maan verloor 

zijn glans. De sterren wankelden voor hem aan de hemel. Hij was de zin van het leven even 

kwijt.  



Als datgene wat je lief is je wordt afgenomen, dan schijnt de zon niet meer. Er gebeurt 

letterlijk in jouw leven wat omschreven staat in het evangelie als ‘het einde der tijden’. Het 

zijn dagen van verdrukking.  

24 Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar 

glans niet geven. 25 En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 

zullen wankelen. 

Het einde der tijden voor de aarde is niet aangebroken, maar voor jou wel. Je snapt ook niet 

dat mensen gewoon maar doorleven. Jij kunt het niet: alles is dof geworden. Het hoeft ook 

niet meer. Wat jou betreft komt er een einde aan de tijd.  

Als vanzelf belanden we dan in het boek Prediker. Dat is niet het vroomste boek uit de bijbel. 

Geen beschouwingen over Gods liefde, verlossing en heilsdaden. Het handelt daarentegen 

over het leven waarvan de zin niet te achterhalen is. Het is boordevol twijfel. Prediker is een 

zoeker en twijfelaar. Misschien is hij daarom vandaag zo geliefd. De moderne mens, voor wie 

de zin vaak ver te zoeken is, herkent zich in de verzuchtingen van de Prediker, dat de dagen 

van duisternis velen zijn. Juist daarin is Prediker ons zeer nabij.  

In de grauwe dagelijkse werkelijkheid zoekt Prediker naar de zin van het leven. Maar vooraf 

deelt hij zijn conclusie al mee: ‘Alles is ijdelheid’. Dit woord komt in zijn boekje maar liefst 73 

keer voor. Ijler dan ijl, alles is damp. Een joodse rabbijn zegt bij deze uitspraak, die letterlijk 

luidt damp der dampen: een kokende ketel dampt; maar nog ijler is de werkelijkheid. Je 

moet je drie kokende ketels op elkaar voorstellen en dan het vleugje damp uit de bovenste 

ketel. Zo ijl ziet Prediker het leven. De mens beult zich af onder de zon, maar waarvoor? Het 

leven is getekend door tobberij en de wijsheid is verborgen voor de mens. Alle mensen 

moeten sterven, dus wat haalt het allemaal uit?  

En als je denkt dat Prediker ten einde raad is, komt hij toch met een minimale formulering, 

die heel het geloof van het volk Israël te samen vat: ‘Het licht is zoet en het is aangenaam 

voor de ogen de zon te zien. Daarom, indien de mens vele jaren heeft, zo verheugde hij zich 

in die alle, maar hij bedenke dat de dagen der duisternis velen zullen zijn. ‘ Tegenover ‘het 

einde der tijden’ in Mattheus staat hier ‘Het licht is zoet…’ 

Ook het volk Israël kende vele dagen van duisternis. Hij kende het doodsland Egypte; het 

wist van de barre woestijntocht en van de bitter verlatenheid van de ballingschap. Op het 

Loofhuttenfeest, als men de woestijntocht herdacht, werd in de Synagoge Prediker gelezen, 

omdat juist hij beschrijft hoe het leven van de mens vaak een barre tocht is. Het 

Loofhuttenfeest vierde mens midden in de woestijn van het leven. Het lijkt alsof er niets 

meer gebeurt of gebeuren kan. Alles om je heen verdampt. De troosteloze wereld om je 

heen is zonder wonderen. Wat je hebt, is meer dan een hutje van loof, ,et een dak waardoor 

je de open hemel kunt zien. ‘Vier muurtjes en een dak van riet, meer is het niet, meer is het 

niet….’zegt een joods kinderliedje. Maar juist de open dak naar de hemel symboliseert de 

hoop. Ook als je net als Prediker, geen enkele illusie meer koestert, klinkt toch ineens de 



belijdenis; ‘Het licht is zoet en het is goed voor de ogen de zon te zien…’Wat er ook in je 

leven, er blijft licht dat door de duisternis heen dringt. Verheug je dan over je levensjaren, 

terwijl de duisternis slechts dagen telt. Het lijkt er op alsof de Prediker wil zeggen: Spaar in je 

goede dagen het licht, kweek reserves, zodat je de dagen van duisternis aan kunt. Tegenover 

levensjaren in het licht staan ook de dagen van duisternis. Jaren tegenover dagen. Je krijgt 

dus ook kans om te sparen, maar laat die kans dan ook niet voorbijgaan. Je zult het zoet licht 

namelijk nodig hebben om de dagen van duisternis aan te kunnen.  

Geniet dan van dat licht. Prediker zegt het tot zeven maal toe. Als aansporing. Zoek de zon 

op. Hang er geen zak voor. Aanvaard vanuit de soms volkomen onbegrijpelijke, uitzichtloze 

werkelijkheid, dat er kleine vreugden zijn.  

Geniet van de kleine dingen, die je zelf kunt creëren, om te recreëren, op verhaal te komen. 

Geniet dus, van het licht, de bloemen, een schilderij van Rembrandt een menuet van Mozart, 

een cantate van Bach, een goed boek. Geniet van het brengen van vreugde in het leven van 

anderen. Maak er samen een goede dag van. Dat openbaart een liefde die het aanschijn van 

de aarde verandert. Dat alles telt, wanneer we straks rekenschap moeten afleggen. Want 

over dit licht en deze goedheid gaat het in het gericht, waarover Prediker het dan ook heeft.   

Elke daad zal God doen komen in het gericht. Dat is geen domper op de intense oproep tot 

genieten, nee, het is eerder een onderstreping daarvan. Wat heb je met Gods schepping 

gedaan? Heb je die wel voldoende op prijs gesteld en er van genoten? Of heb je mens, de 

mooie dingen van het leven toch nodeloos verzuurd? Rabbi Lionel Blue zei het zo: ‘Op de dag 

des oordeels zal de mens rekenschap moeten afleggen van alle goede dingen waarvan hij 

had kunnen genieten en het niet deed….’ 

Het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen de zon te zien. Waarom zouden we dan 

niet, ondanks alles, wandelen als kinderen van het licht? 

Vanmorgen gaan we de doden, die wij gedenken niet leggen langs de meetlat van het 

genieten. Hebben zij wel genoeg genoten van het licht? Hebben zij die opdracht wel 

verstaan? Wij brengen ze niet in het gericht. Dat is Gods zaak. Daar moeten wij afblijven. Wij 

hebben de opdracht hen in het licht te zien. Uit onze reserves te putten op deze dag van 

duisternis te belijden: ‘Het licht is zoet’… 

Wij hebben de opdracht de doden bij God te brengen. Bij de eeuwige die gezegd heeft ik ben 

niet een God van doden, maar levenden. Gericht wil ook niet zeggen: afrekening. Of de 

rekening opmaken. Gericht wil zeggen: richten, de goede kant op richten. De duisternis 

breken en het licht laten schijnen. Het kwade wegdoen en het goede tevoorschijn brengen. 

De mens herscheppen naar zijn beeld. In het gericht komt er uit een mensenleven eindelijk 

wat er ooit heeft ingezeten. In het gericht komen we tot onze bestemming. In het gericht 

komen wij in het licht. Zoals Hanna Lam dichtte: 

 De mensen van voorbij, zijn in het licht zijn vrij.  



Amen.  

 

 

  


