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Als je je leven niet wil veranderen, dan kan het interessant zijn het kerkgebouw nu te 

verlaten, of minstens niet te goed te luisteren naar de preek. De levenswijze van de 

meesten van ons hier aanwezig wordt immers op de korrel genomen in de lezingen van 

daarnet. Wat vonden en vinden wij belangrijk? Veel werken en dus een mooi loon, een 

eigen huis, sparen voor de oude dag. En ja, natuurlijk moeten we ons daarvoor 

aftobben, vraagt dit veel geploeter, brengt dit vele zorgen met zich mee. En naar onze 

kinderen toe maken we ons grote zorgen als ze om de één of andere reden niet uit de 

startblokken geraken.  

 

Maar heb je goed geluisterd naar de eerste lezing, uit het boek Prediker? Niet minder 

dan zeven keer hoorden we, in die korte lezing, het woord 'ijdelheid'. Je bent ijdel als 

je jezelf heel mooi en goed vindt. Of altijd aantrekkelijker en belangrijker wil zijn. 

Hoogmoed, een synoniem van ijdelheid, is één van de zeven hoofdzonden, naast 

hebzucht, lust, jaloezie, gulzigheid, wraak, luiheid. Maar hier, in onze lezing, heeft 

ijdelheid een andere betekenis. Het gaat hier over vergankelijkheid en vluchtigheid. 

Meer bepaald van de wereldlijke goederen. En als er dan gezegd wordt 'ijdelheid der 

ijdelheden, alles is ijdelheid', dan duidt dit op een overtreffende trap van ijdelheid, dus 

van nietigheid, vergankelijkheid en vluchtigheid. In de nieuwe bijbelvertaling wordt 

het anders gezegd: 'Lucht en leegte, alles is leegte.' En bij dat alles hoort heel 

duidelijk, want het wordt aangehaald, het werk van de mens. Het zich aftobben, ook al 

is dat met wijsheid en kennis van zaken. Waarom is dit ijdel, vluchtig, leeg? Omdat al 

wat we verdienen toch moet afgegeven worden … aan anderen … die zich niet 

inspanden. Spontaan denken we hier wellicht aan de fiscus, de staat, die ons geld 

gebruikt voor van alles dat niet met onszelf te maken heeft. Of, en daar kunnen we 

beter mee leven, we denken onze kinderen die ons geld krijgen.  

Prediker spreekt harde taal, stelt vragen bij al wat wij belangrijk vinden, vindt dit alles 

lucht en leegte. Alles in ons verzet zich tegen deze taal en visie. Maar tegelijkertijd 

herkennen we ons in de woorden van Prediker: 'Alle dagen bereiden de mens leed en 

ergernis is zijn loon; zelfs 's nachts vindt hij geen rust.'  

 

Maar wat is dan het alternatief? Heeft Prediker daar iets over te zeggen? Jawel, we 

lezen dat net achter de gekozen verzen voor deze lezing. Eigenaardig genoeg zijn ze 

niet opgenomen. We lezen er: 'Het beste voor de mens is nog: eten en drinken, en 

genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft.'  

Eten en drinken, en genieten. Is het dat niet dat wij, generatie van ploeters en 

spaarders, juist hekelen?! Is dat niet onze grootste zorg als we kinderen hebben die in 

deze – toegegeven – zotte wereld, andere keuzes maken? En zich niet meer dag en 

nacht aftobben voor dat grote huis of die chique wagen, of die grote appel tegen de 

seniorendorst? Als je zo'n kinderen hebt, vertel hen dan zeker niet over deze lezing, als 

je ze aan jouw kant wil krijgen. Want inderdaad, Prediker doorprikt de gevestigde 

opinie dat je moet rijk worden om succes te hebben in het leven. Te hard werken, zich 

teveel zorgen maken (bijvoorbeeld over wat we met ons geld moeten doen),  



er 's nachts zelfs van wakker liggen, is dus blijkbaar niet meteen een wijs levensbeleid. 

Let op, rijkdom wordt hier niet afgebroken. Wél weerklinkt hier het woord 'genieten'. 

En dat verwachten we – ten onrechte blijkbaar – niet meteen in de bijbel.  

 

Zou Jezus niet min of meer, of zelfs 'meer dan min' op dezelfde lijn zitten? Neen, Hij 

maakt met zijn gelijkenis de zelfstandige hier niet belachelijk die zijn schuur, of liever 

zijn bedrijf, vergroot en zo meer mensen kan tewerkstellen. En hij zal wel begaan zijn 

met de man die ruzie heeft met z'n broer omwille van de erfenis. Maar, telkens weer, 

focust Jezus op het belangrijkste: het Rijk Gods. Deze keer te verstaan als: het rijk zijn 

bij God. En hier in dit evangelie lijkt Jezus de rijkdom op zich niet af te breken. Dat 

mag ons vandaag dus hopelijk al geruststellen. Wel vraagt Hij heel duidelijk op te 

passen voor alle hebzucht. Alle zucht naar hebben dus. Let op, en deze vermelding is 

geen detail, het gaat hier om het schatten vergaren voor zichzelf. Puffen en zuchten, 

om altijd meer te hebben, voor zichzelf. Jezus gebruikt het woord hier niet, maar ook 

Hij lijkt dit 'ijdelheid' te noemen. Vluchtigheid, want vannacht kan je al dood zijn.  

Mogen we voorzichtig verder redeneren door te zeggen dat Jezus lijkt te zeggen: je 

mag schatten vergaren, ook voor jezelf. Maar niet alleen voor jezelf. En dat zou al 

minstens een deel van het antwoord kunnen zijn op de vraag: rijk zijn bij God, waartoe 

Jezus dus oproept, wat is dat dan? Zou daar al mee kunnen gestart worden door niet 

enkel voor onszelf schatten te vergaren? Als wij in ons leven ook durven bezig zijn 

met delen of schikkingen daarrond treffen langs ons testament, dan is dat misschien 

toch al onze rijkdom bij God? Delen met onze kinderen, met onze broers en zussen. 

Broers en zussen in de ruime betekenis van het woord, dus het mag voor een christen 

iets meer zijn dan bloedverwanten.  

 

Natuurlijk, dat 'rijk zijn bij God' houdt zoveel meer in. Maar we hoeven vandaag niet 

alles uit te diepen, er komen nog andere zondagen. Alleen dit nog: misschien moeten 

we meer durven zeggen, en kan dit zo bevrijdend klinken, dat het genieten ons rijker 

bij God kan maken. Genieten van zijn schepping, van de medemens die Hij ons 

geschonken heeft. En, om het heel concreet te maken, halen we de woorden van 

Prediker nog even aan. De woorden die misschien wel bewust zijn weggelaten door 

een Kerk die nog te weinig durft oproepen tot genieten: 'Het beste voor de mens is 

nog: eten en drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft.' Eten en 

drinken en genieten, misschien wel met je broer waarmee je overhoopligt over de 

erfenis.  

 

Je bent hier blijven zitten, beste medechristen. Je hebt min of meer, of hopelijk 'meer 

dan min' geluisterd. Ga straks naar huis en neem het goede nieuws mee. Met Paulus 

willen we besluiten: 'Laat afsterven die aardse gedraging van hebzucht, die gelijk staat 

met afgoderij. Bekleed u met de nieuwe mens.' Amen.  

  



Lucas 12, 13-21 

 

13Uit het volk zei iemand tegen Hem: 'Meester, zeg aan mijn broer, dat 

hij de erfenis met mij deelt.'  14Maar Jezus antwoordde hem: 'Man, wie 

heeft Mij over u beiden tot rechter of bemiddelaar aangesteld?'  15En 

Hij sprak tot hem: 'Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen 

enkel bezit, al is dit nog zo overvloedig, kan uw leven 

veiligstellen.'  16Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 'Het land van 

een rijk man had een grote oogst opgeleverd.  17Daarom overlegde 

deze bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst 

te bergen.  18En hij zei: Dit ga ik doen: ik breek mijn schuren af en 

bouw grotere; daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren 

bergen.  19Dan zal ik tot mijzelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom 

liggen, voor lange jaren, rust nu uit, eet en drink en geniet 

ervan!  20Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men 

je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, 

voor wie zijn die dan?  21Zo gaat het met iemand die schatten vergaart 

voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.'   
 


