Prediker 3 en 2 Petrus 3, 8 en 9 - 31 december – Oudejaarsavond 2011 – Wehl
Thema: Onze tijd – Gods tijd.
Lieve Gemeente
Het jaar 2011,,
nog een paar uur, dan is het voorbij
en wordt het bijgeschreven in de jaarboeken,
met daarin alle belangrijke gebeurtenissen
van de afgelopen 365 dagen;
we zagen ze de afgelopen allemaal aan ons voorbij gaan,
op T.V. En in de kranten en tijdschriften.
Goede tijden en slechte tijden.
Op deze laatste avond van het jaar
lezen we een hoofdstuk uit het boek Prediker,
die ook iets zegt over goede tijden en slechte tijden.
De schrijver probeert de zin van het leven te ontdekken
vanuit de praktijk van alledag.
Hij kijkt goed om zich heen
naar alles wat zich in het leven afspeelt.
Wat hij ziet en opmerkt valt hem niet mee.
En hij komt tot de conclusie
dat alles 'lucht en leegte' is, niets dan ijdelheid.
Hij klinkt nogal pessimistisch,
het glas lijkt bij hem altijd half leeg.
Je wordt in eerste instantie dan ook niet bepaald vrolijk van hem.
Maar realistisch is hij wel,
en tussen de regels door valt er heel wat wijsheid te ontdekken.
Een belangrijk motief in het boek is
de kringloop van de tijd en de natuur.
En bij wat hij schrijft over 'tijd',
wil ik vanavond even stil.

De Prediker deelt de ons geschonken tijd op
in een aantal tegenstellingen en zegt:
‘Voor alles wat er onder de hemel gebeurt is er een uur’.
er is een tijd voor het ene
en er is een tijd voor het andere.
Je zou kunnen zeggen:
en zijn goede tijden en er zijn slechte tijden.

'Niets nieuws onder de zondag'
– om Predikers eigen woorden maar eens te gebruiken dat weten we immers allemaal.
Ja, dat is zo, maar hij gaat er dieper op in,
hij heeft er een filosofie bij ,
die hij uitvoerig gaat beschrijven,
Daarin ligt zijn wijsheid,
dat hij wil doorgronden hoe het zit met die wisselende tijden in het leven.
Het is een poëtisch verslag.
Het is niet de bedoeling dat we al die tegenstellingen gaan uitpluizen.
Gedichten moet je nooit op de letter lezen,
dan ontneem je ze hun zeggingskracht
en gaat hun effect verloren.
Het gaat om de totaliteit.
Met het gedicht in zijn geheel laat de Prediker zien
dat het leven bestaat uit verschillende tijden,
die elkaars keerzijde zijn.
Je zou het de twee kanten van een medaille kunnen noemen:
Het één is er niet zonder het ander.
We weten van het één,
omdat we ook de andere kant kennen.
Hij begint met:
‘Er is een tijd van geboren worden en een tijd om te sterven’.
Maar daartussen in gebeurt van alles,
wat je kunt bestempelen als goede en slechte tijden.
Het leven verandert voortdurend
Het is nooit zo dat je zeggen kunt;
nú blijft het altijd zoals het op dit ogenblik is!
Dat kan een troost zijn in tijdens waarin je het moeilijk hebt.....
te weten dat het niet altijd zo blijft.
Je hebt het niet zelf voor het kiezen.
Het ene moment ben je een mens vol van dromen en plannen,
en dan ineens sta je met beide benen op de grond
en liggen je dromen in scherven.
Nu eens ben je enthousiast en blij en kun je de hele wereld aan,
dan weer ben je depressief
en vraag je je af hoe je ooit je levenstaak zult kunnen vervullen.
Zo gaat het in relaties, in gezinnen, met gezondheid,
met gebeurtenissen in de wereld, …....
vroeger op school leerde ik

over de golfbewegingen in de economie,
er bestaat een hoog-conjunctuur en een laag conjunctuur,
die komen en die gaan.
Die golfbeweging zit in het hele leven,
je kunt ook zeggen,
zoals de seizoenen komen en gaan,
zo wisselen de tijden in het leven zich af.
Soms gaat het geleidelijk aan,
dan weer heel abrupt,
zonder dat je erop voorbereid bent.
En zo gaat het maar door,
dag na dag, maand na maand, jaar na jaar.
Dit alles constateert de Prediker ook,
en natuurlijk weten wij dat ook,
we ervaren het dagelijks.
Het is niet anders, en dat heb je maar te accepteren.
Het stemt de Prediker pessimistisch:
Wat voor zin heeft dan al je zwoegen,
als je er zelf toch niets aan kunt veranderen.
Geniet maar, zolang het kan, is zijn advies.
Maar daar laat de Prediker het niet bij,
daarmee is de zaak niet klaar.
Hij heeft nog niet alles gezegd,
Hoe zinloos het leven ook lijkt, hij voegt iets toe
dat je niet zou verwachten na zijn sombere verhaal.
Uiteindelijk ruimt hij voor God een plaats in
in zijn gedachtegang.
En dan zegt hij:
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven.....
Ondanks alles wat de Prediker om zich heen hoort en ziet,
vertrouwt hij op God,
die boven ons menselijk leven staat,
en van daaruit de wereldgeschiedenis leidt en regeert.
Prediker leefde ongeveer 800 jaar voor Chr.
Gelovigen na Chr. kunnen zeggen:

'Gods grootste ingreep in de geschiedenis was,
dat er een kind geboren werd,
die sprekend op Hem ging lijken,'
en wiens geboorte wij vorige week vierden.

We begrijpen er misschien allemaal niets van,
het leven is voor ons één groot raadsel,
maar wat we wel mogen geloven is,
dat dat leven niet buiten God omgaat.
In geloofstaal zeg je dan:

'Hij is het die de hemel en de aarde maakte
en alles wat daarop leeft –
dus ook de mens –
en Hij zal nooit ophouden daar voor te blijven zorgen.
In leven en in sterven is Hij onze God – een God van mensen.
Jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit. '
De Prediker verwoordt het in woorden van zijn eigen tijd:

'God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben'.
Ontzag hebben voor God is:
rekening met God houden in je leven.
Dit te weten en ernaar te handelen,
maakt een wijs mens van je –
een mens die vertrouwen in het leven heeft,
ondanks alle wisselvalligheden,.

Alles verandert in het leven,
niets blijft voor altijd hetzelfde.
Landschappen veranderen, dorpen veranderen,
 misschien zag u ook die documentaire op de avond van 1e Kerstdag,
 over het veranderende dorpsleven in ons land.
mensen veranderen en tijden veranderen.
En toch! Schrijft Prediker:

'Alles wat God doet, doet Hij voor altijd'.
Wat er is, was er al lang;
wat zal komen, is er altijd al geweest.
God haalt wat voorbij is altijd weer terug. '

Daarmee maakt de Prediker alle veranderingen betrekkelijk.
Want wat er ook gebeurt, …..God was er allang bij............
en wat er ook verandert............... God is erbij zijn.
Wat er ook gaat komen …........ God zal er altijd en overal zijn.
Dót blijft hetzelfde: dat God erbij is,
dat is de vaste grond van ons bestaan!
God blijft Dezelfde – Hij is de Bron van Liefde,
die bóven de tijd staat.
het ijkpunt van onze geschiedenis.

Wij staan in een lange rij te midden van de wereldgeschiedenis.
Vóór ons stonden onze voorouders,
door hen zijn wij geworden wie we zijn.
Ná ons komen onze kinderen en kleinkinderen aan wie wij de wereld overdragen,
Het is een grote verantwoordelijkheid
hoe wij de wereld doorgeven.
Maar nooit alleen door mensen wordt de wereld bepaald.
Boven alles uit leidt en regeert God.
Onze tijden en de tijden van wie voor ons waren en wie na ons komen,
zijn in zijn hand!
En God heeft geduld met de wereld, lezen we in de Petrusbrief.
Hij wacht............. tot ieder mens Hem heeft gevonden.
En al wachtend, laat Hij niet los.
'Daarom ga je nooit alleen......'
Dat is ook de titel van een stukje
dat ik gisteren aantrof op de Decemberkalender
die de PKN dit jaar uitgaf.

Hoe vaak
ga je niet op weg
zonder doel?
Dat je in je leven
het licht en de kracht mag ervaren
waarmee je ziel verwant is.
Weet dat je nooit alleen bent,
want je ziel is verbonden
met het ritme van de seizoenen,
met de gang van de aarde
door het heelal
en met de vleugels
van God zelf.
In dat vertrouwen mogen we straks
de grens over gaan naar een nieuw jaar,
Anno Domini 2012 –
Opnieuw een jaar van onze Heer
Amen.

