Overweging weekend 30 en 31 juli 2022
Prediker worstelt met de ervaring dat de mens sterfelijk en eindig is. Wat heeft de mens
aan al zijn zwoegen en tobben als het uiteindelijk niets oplevert. Waar doe je het voor?
Om Prediker niet tekort te doen, lezen we ook de verzen 24-25. Daaruit blijkt dat Prediker
ook een levensgenieter is die een weg wijst naar een leven dat toch de moeite waard kan zijn.
Eerste lezing: Prediker 1,2 ; 2,21-23 en 2,24-2
Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Ook al is een mens bij alles
wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet
het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Welk voordeel heeft de mens van alles wat
hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, maar alle
dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan
smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. Het beste voor de mens is nog:
eten en drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft. Want ook dat, zo
begreep ik, komt uit de hand van God. Of je het nu goed hebt of in de zorgen zit, het gaat
nooit buiten Hem om’.
Onderweg naar Jeruzalem waarschuwt Jezus zijn leerlingen voor hebberigheid
want dan sta je straks met lege handen.
Evangelie: Evangelie volgens Lucas 12,13-21
Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: ‘Meester zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met
mij moet delen.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over
jullie aangesteld?’ Hij 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.’ En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel
opgebracht, en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn
voorraden op te slaan. Toen 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, en dan zal ik tegen mezelf
zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en
vermaak je. Maar 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? Zo vergaat het iemand
die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’
Overweging
Twee broers ruziën om een erfenis. Een oud, maar tegelijkertijd een actueel verhaal.
Als er wat te krijgen is komt vaak aan het licht hoe inhalig mensen kunnen zijn. De jongere
broer beklaagt zich bij Jezus, in de hoop dat Jezus zijn oudere broer op het matje zal roepen.
Maar Jezus waarschuwt hem: Pas op voor elke vorm van hebzucht. Laat ruzie om een erfenis
je niet ongelukkig maken. Dat is het geld niet waard. Het is ‘hebberigheid’, het verslaafd zijn
aan het materiële, waar Jezus ons voor waarschuwt. Het leven hangt niet af van bezit, geld en
goederen. Met een voorbeeldverhaal laat Jezus zien hoe het zoeken naar zekerheid of
veiligheid door het vergaren van goederen je uiteindelijk ongelukkig maakt. Want je hebt
alleen maar voorraden verzamelt voor jezelf. Je hebt alleen maar hard gehold om de dood
voor te blijven, die je uiteindelijk toch eens zal inhalen, vroeg of laat. Wat heb je dan
uiteindelijk bereikt. Waar doe je het voor? Het zuchten van Prediker in de eerste lezing
maakt dat duidelijk. Prediker is ervan overtuigd dat veel dingen waar mensen rusteloos
naar streven, eigenlijk waardeloos zijn en uiteindelijk niets opleveren.

We moeten ons niet afbeulen om een betere auto, een groter huis of een beter pensioen.
We worden er niet beter van. Uiteindelijk is alles leegte en vluchtig. Het houdt geen stand.
Waarvoor sloof je dan uit als je later toch alles weer moet afgeven? Ja, dat klopt, als je je
alleen maar uitslooft om er zélf beter van te worden, wanneer je ploeteren alleen maar gericht
is op eigenbelang, vol hebzucht, dan blijft er uiteindelijk niets over. Dan ben je op een
doodlopende weg. Jezus wijst ons een andere weg. Een weg ten leven. Niet in die zin dat de
dood er dan opeens niet meer zou zijn. Voor Jezus is het belangrijk dat men rijk is bij God.
Dat je het leven beleeft als een gave. Vanuit dat besef sta je open voor anderen en voel je je
verbonden met mensen en uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de ander. Het gaat om een
totaal andere visie op leven, een andere mentaliteit. Niet wat je bezit telt, maar wel wat je
ermee doet. Bezit is ons gegeven zodat je ook anderen gelukkig kan maken. Rijk zijn bij God
houdt in dat je je tot naaste maakt van een ander en dat je concrete zorg en aandacht besteedt
aan de ander. Ook dan moet je aan het eind van je leven alles afgeven - maar je krijgt het
honderdvoudig terug. Want wat je deed, deed je uit liefde en goedheid. Dan blijf je niet met
lege handen achter. Dan ben je rijk, maar dat is natuurlijk een andere soort rijkdom dan het
hebben van geld en goederen. Je bent rijk bij God. Kiezen voor deze weg is leven-gevend.
Ook Prediker is ervan overtuigd dat het loont om goed te doen ook al geeft dat geen garantie
voor een goed leven. Wees tevreden en dankbaar met wat je hebt. Het eten en drinken,
tuinieren en zingen van de mens en het genieten van al het goeds wat zijn werk hem oplevert,
het zijn volgens hem allemaal bezigheden door de hand van God gegeven. ‘Het beste voor de
mens – zegt Prediker - is nog te genieten van wat je met veel zwoegen bereikt hebt. Want ook
dat, zo begrijp ik, komt uit de hand van God. Of je het nu goed hebt of in de zorgen zit, het
gaat nooit buiten Hem om.’ Prediker gelooft in een God die groter is dan ons hart die ons al
zag voordat wij waren geboren. Hij is het eens met de Psalmen, met name met Psalm 139
waarin door de dichter gezegd wordt: ‘Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien. En al
mijn levensdagen stonden in uw boek, nog voordat Gij er een van had gemaakt’. Ook al is
het leven onbestendig en kwetsbaar, uiteindelijk zijn we in de hand van Hem die leeft. Het
Licht - een schuilnaam voor God - is volgens Prediker zoet, aangenaam. Hij raadt ons aan om
te leven bij het licht van iedere dag. Om per dag de leegte te verslaan. En doen wat je handen
vinden om te doen. Doe wat je hart je ingeeft. Wees lief.
Het Licht is zoet, licht van de zon – goed voor onze ogen het licht.
Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God…..

