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Preek op Oudjaarsavond 2013 
 
Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral 
bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender 
van de christelijke feesten.  
 
Oudjaarsdag: het lijkt een dag als alle andere.  
Maar toch spreekt zo'n avond als deze boekdelen. 
Letterlijk, want nog even en er verschijnt vast wel weer 
een editie van 'het Aanzien'.  
Het aanzien van 2013.   Was 2013 om aan te zien?  
 
Natuurlijk een paar gebeurtenissen springen eruit, we 
hebben een nieuwe koning, zoveel mensen raakten hun 
werk kwijt en of er nu echt een einde aan de crisis komt? 
En er is nog zoveel meer is er gebeurd, zoveel mensen 
slachtoffer van natuurgeweld, de beelden uit Haïti 
hebben weer volop gezien, zoveel mensen van huis en 
haard verdreven en we zien de enorme 
vluchtingenkampen voor de mensen uit Syrië. Zoveel 
mensen gedood door nog steeds zinloos geweld. 
 
En voor de rest wordt ons gevoel zeer bepaald door wat 
we persoonlijk meemaakten. Ieder heeft daarbij zijn of 
haar eigen verhaal. 
 
En een avond als deze roept altijd heel wat gevoelens op.  
Gevoelens van dankbaarheid om wat goed was in het 
afgelopen jaar.  
Maar ook gevoelens van verdriet over het gemis van 
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dierbaren of over wat niet lukte misschien. 
Gevoelens van onzekerheid wellicht over wat komen 
gaat. Wat zal het komende jaar brengen aan persoonlijk 
geluk of aan persoonlijk verdriet?  
 
Of onzekerheid over maatschappelijke dingen. Hoe zal 
het economisch verder gaan? Hoe zal het gaan met ons 
klimaat? Hoe gaat het verder in Mali, in Kongo?  
Kortom er is genoeg om ons mee bezig te houden deze 
dagen. 
 
En welke rol speelt ons geloof daarbij? Ons zoeken naar 
zingeving in ons leven, naar een richting in ons doen en 
laten? Hoe kunnen we iets hebben aan ons geloof in al 
die vragen? 
 

Vanavond hebben we gelezen woorden van Prediker. Hij 
beschouwt de tijd van leven en alles wat daarin kan 
gebeuren. 
Tijd is iets wonderlijks.............. 
Je kunt het zo verschillend beleven.  
Zomaar weer een jaar voorbij, 
Of een jaar dat zo lang duurde, dag voor dag. 
En dan horen we in deze avond uit Prediker. 
 
Hij staat stil bij de tijd. 
En juist op een dag als vandaag kennen we een zeker 
weemoed. 
En misschien zijn we daarom we toch ook hier 
gekomenOm in deze onze tijd iets van eeuwigheid te 
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proeven. Om temidden van alles wat je als zand door de 
vingers glijdt - iets van houvast te zoeken en te vinden.  
 
We ervaren goede tijden en slechte tijden in ons leven en 
we hebben het over leven en dood, liefde en haat, voor- 
en tegenspoed. Ook bij Prediker gaat het over goede en 
slechte tijden. En hij komt tot de conclusie - alles heeft 
zijn tijd. 
 
Prediker schetst in het kort het alledaagse leven van de 
mens. Dat leven heeft een begin en een einde. Dat leven 
kent trauma's en geheelde wonden. Dat leven kent rouw 
en plezier.  
Dat leven kent ambitie en gelatenheid. Dat leven speelt 
zich soms af op de vierkante meter, soms in een 
oneindige ruimte. Dat leven kent liefde en vijandschap. 
Alles heeft zijn tijd. Alle dingen hebben hun bestemde 
tijd onder de hemel.  
Alles wat we proberen om een hierin een verband, een 
zin te vinden is gebaseerd op lucht. Alle streven om 
gebeurtenissen te willen verklaren is ijdel,  lucht en 
leegte. Natuurlijk stellen we onze vragen. 
Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Waaraan heb ik 
dit geluk verdiend? Waarom overkomt mij deze ramp? 
Wat is de oorsprong van het kind dat geboren zal 
worden? Waar zijn onze doden gebleven? Die vragen, 
zegt hij, mag je wel stellen, maar er bestaan geen 
antwoorden. Onbevredigend eigenlijk.  
Want op die vragen willen wij juist zo graag een 
antwoord.  
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Moeten we hier stoppen? Is dat het wat Prediker ons wil 
zeggen: ‘Alles is zinloos!’ Nee, allereerst zegt Prediker: 
‘Het is toch beter wijs te zijn dan dwaas. Dan besef je dat 
in ieder geval al je streven als mens beperkt is. Je kunt 
veel realiseren in je leven, maar uiteindelijk sta je 
machteloos tegenover de dood of welke andere rampen je 
in je leven kunnen overkomen.’ 
 
Prediker is nuchter en zegt: ‘Alles is vluchtig, maar dat 
inzicht maakt juist dat je ruimte zoekt om te genieten van 
het leven.. Drink een goed glas wijn, met de vrouw of 
man die je liefhebt en zeg tegen elkaar: het leven is 
vandaag goed. Dat is wat Prediker mensen gunt. 
 
Er kan van alles gebeurd zijn in je leven. Je hebt 
problemen in je werk of in je relatie, maar je bent er, je 
leeft nu, met alle mogelijkheden en kansen die je nu hebt. 
En Prediker hoopt dat mensen ook die momenten zullen 
hebben, dat het leven goed kan zijn. 
 
Maar hoe vaak is het ook niet zo dat, als je een ervaring 
opdoet van gebrokenheid; als je je werk verliest, of je 
partner van je wil scheiden, of ziek wordt, dan merk je 
dat er nog meer in het leven is. Zoveel dat niet 
functioneel is, of economisch, maar er wel toe doet: alles 
wat je zomaar geschonken wordt.  
 
En Prediker kan ons dan wellicht op de been houden. Hij 
zegt ons hoe God ons als mensen ziet worstelen met de 
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wisselvalligheden van het leven. Hoe God soms ver weg 
lijkt, maar dan ineens dichtbij is met zijn liefde. Dat Hij 
ons niet verlaat, maar met ons meetrekt de toekomst in.  
 
Prediker leert ons het inzicht dat de vragen groter zijn 
dan onze antwoorden. 
Maar als God zich ergens vinden laat is het in dit 
verscheurde leven. Dat is een geloof dat niets 
triomfantelijks heeft, maar dat wel dag aan dag, ondanks 
alles, troost biedt en zicht geeft op heelheid. Alles heeft 
zijn tijd... Is dat niet een open deur? Alles heeft zijn 
tijd...maar wij nemen de tijd vaak niet....- we nemen de 
tijd niet om te rouwen en om te dansen...mensen nemen 
soms de tijd niet  voor elkaar - om elkaar te laten 
merken hoeveel je van elkaar houdt - om er te zijn als de 
ander verdriet heeft...Alles heeft zijn tijd - eigenlijk staat 
er: voor alles is  een bestemde tijd, dat betekent een 
geschikt moment, een aangewezen tijd. 
Daarom: Prediker zei al: 'als iemand eet en drinkt, en 
geniet van al het goede, dan is dat een gave van God',  
Geniet van die momenten. 
Laten we dat in Gods naam niet vergeten.  
We staan voor een nieuw jaar.  
Zullen we de tijd nemen om bewust te leven? 
Want God heeft ons de tijd gegeven,  
om te leven bij de dag,  
hier te doen vrede en gerechtigheid.  
Tijd: vol geloof,  hoop en liefde.  
Dat we met die verwachting het nieuwe jaar zullen 
ingaan. 


