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Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons.  

De schaduw van wat was, werpt zich voor ons,  

wat dood is bestaat nog en gaat voor ons uit.  

                                                                        

Een uitspraak van de dichter Henry Bataille, over de tijd. Zodra je wat dieper na gaat 
denken over de tijd, begint het je te duizelen. Ongrijpbaar is de tijd, je krijgt er met 
je denken geen enkele vat op.  Prediker heeft in zijn tijd zich het hoofd  gebroken 
over het raadsel van de tijd, het voortdurend in beweging zijn, de wisseling der 
tijden. Hij zegt het zo: God heeft de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de 
mens het werk van God niet vanaf begin tot eind doorgronden. 
 
Wanneer het je is overkomen, zoals velen van u die hier vanmorgen zijn, dat aan een 
gelukkige tijd in je leven plotseling en onverwacht een einde is gekomen, door 
ziekte, door de dood, dan is dat gevoel van geen greep hebben op, het 
ondoorgrondelijke van de tijd, levensgroot.  
 
De tijd waarin je zolang leefde, die je zo vertrouwd was en die eeuwig leek te duren, 
is in één klap een ontoegankelijk verleden geworden en je kunt daar nog steeds niet 
bij. Je zou zo graag terug willen naar die tijd die voorbij is, maar het kan niet. Je 
bent als het ware gevangen in een een heden dat je aangrijnst en waaraan nooit 
weer een eind lijkt te komen. Soms zou je de muren van je gevangenis stuk willen 
slaan, in machteloze wanhoop. Maar je bent natuurlijk een redelijk mens en je 
beheerst je.  
 
Je probeert jezelf maar voor te houden wat Prediker hier ook zo’n beetje zegt: het 
leven kent verschillende tijden, mooie en droevige. Alles gaat een keer voorbij. Je 
moet maar proberen dankbaar te zijn voor wat er goed was aan die tijd die nu 
verleden is. En anders zijn er wel anderen die je dit voorhouden. Mensen om je heen 
verwachten ook vooral van je dat je redelijk bent. Het leven gaat door. 
 
En je doet ook wel je best, soms gaat dat heel aardig, soms helemaal niet. Maar je 
gaat door, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Ook al voel je je nog zo slecht thuis in 
het heden. Ook al lijkt het allemaal zo zinloos geworden, ook al vraag je je soms af, 
net als Prediker: Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot 
stand brengt?  Bij dat zwoegen kun je behalve aan lichamelijke arbeid ook denken 
aan de inspanningen van een mens om aan zijn leven zin te geven. Nogmaals, 
daarvoor doe je ontzettend je best –ik denk dat er nauwelijks mensen zijn die harder 
werken als mensen die proberen verder te gaan na een ingrijpend verlies, dat is een 
ongelooflijke inspanning-,  maar waarvoor dient dat zo je best doen eigenlijk?  
 
Veel mensen vinden Prediker een somber Bijbelboek. Al dat getob, al dat gezoek 
naar de zin van het leven, ze horen liever iets vrolijkers en opwekkenders.  



Ik vind Prediker juist een boek vol troost. Omdat het er allemaal gewoon mag zijn, 
het zoeken, het vragen, het niet weten, de twijfel aan de zin van alles. Omdat de 
dwang om altijd vrolijk, opgewekt en positief te zijn hier geheel ontbreekt.  
Ik vind het een ontzettend eerlijk boek en ben blij dat ook dit in de Bijbel staat. Het 
geeft stem aan de menselijke wanhoop die er nu eenmaal. Het is troostend als iets 
dat er is niet weggedrukt hoeft te worden. Prediker maakt de dingen niet mooier dan 
ze zijn. Ook niet lelijker trouwens. Want hij benoemt ook dat er een tijd is om te 
baren, te lachen, te dansen, te omhelzen, lief te hebben. Maar daarnaast is er de tijd 
om te sterven, te huilen en te rouwen, te verliezen. Het een vlakt het ander niet uit. 
Het een heft het ander niet op. Het bestaat naast elkaar en door elkaar heen.  
 
Dat wij zo weinig greep hebben op de tijd kan wanhopig stemmen. Maar middenin 
de wanhoop en het gevoel van willekeur kan ook een tegenovergesteld besef in ons 
ontspringen. Juist mensen die in hun leven door diepe dalen zijn gegaan hebben die 
ervaring. Een diep besef van zin temidden van alle niet weten en niet begrijpen. We 
zien het hier bij Prediker en ik vind dat toch zoiets wonderlijks. Na de vraag –die hij 
steeds maar weer stelt- wat het toch allemaal voor zin heeft, al dat getob van de 
mens onder de zon, komt hij ineens tot een verrassende uitspraak. Alles wat God 
doet, zo heb ik vastgesteld,  zegt hij, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te 
voegen, daar is niets van af te doen. 
 
Hoe komt hij hier nu ineens op? Het wordt ons niet uitgelegd hoe hij tot dit inzicht 
komt, het inzicht dat het verleden, dat wat we nu al niet meer aan kunnen wijzen, 
dat ons is ontglipt, gekend wordt en gekend blijft, bewaard blijft bij God. Waar dan?  
En hoe dan? Ook dat wordt ons niet gezegd. Het enige dat gezegd wordt is: de tijd 
die jou gegeven is, is nooit verloren tijd.  
 
Als je dat kunt geloven maakt dat alle verschil voor hoe je de wisseling der tijden  
ondergaat. Als je vanuit dat besef kunt genieten van het goede dat jouw deel is, is 
dat goede niet een vluchtig moment dat je zo weer uit handen geslagen wordt. Dan 
is het een gave van God en van eeuwigheidswaarde.  
 
En dan gaan de verschillende tijden van ons leven, de mooie en de droevige, alles 
wat zo willekeurig en los van elkaar kon lijken te staan een verband met elkaar aan. 
Dan verandert voorbije tijd in vervulde tijd. 
 
 


