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Het licht is een genot, zo begint onze tekst. Wat een weldaad voor de 

ogen om de zon te zien! 

Gelukkig dat  

het licht bestaat  

en dat het met  

me doet en praat  

en dat ik weet  

dat ik er vandaan  

kom, van het licht  

of hoe dat heet.  

Een gedicht over het licht van Hans Andreus, dat op de voorkant van de 

liturgie is afgedrukt. Gelukkig dat het licht bestaat – en gelukkig zijn wij 

dat onze ogen het licht kunnen zien. Dat we het levenslicht aanschouwen, 

dat we opgenomen zijn in die wonderlijke beweging die leven heet, waarin 

we aangesproken worden, waarin het gaat om ontmoeting en relatie. 

Prediker is iemand die veel over het leven heeft nagedacht, veel heeft 

gezien en meegemaakt. Dat geeft aanleiding tot soms sombere 

overpeinzingen, want veel van wat hij ziet ervaart hij als onbegrijpelijk, 

schrijnend, een bitter en kwellend raadsel. Ik denk altijd dat hij juist zo 

gevoelig is voor de donkere kant van het leven omdat hij zo sterk hecht 

aan wat mooi en goed is. 

Onze lezing zet in met een lofzang op wat mooi en goed is en vreugde 

schenkt. Prediker moedigt ons aan om daar met volle teugen van te 

genieten, om het leven te vieren zolang het mogelijk is. Om bijvoorbeeld 

te beseffen wat een zegen het is als je lichaam je nog niet in de steek laat 

omdat je via je zintuigen in verbinding staat met het leven om je heen. 

Wij die hier vanmorgen zijn, wij zien nog steeds het levenslicht, terwijl de 

ogen van de mensen die we vandaag gedenken gesloten zijn. Zij kunnen 

de zon niet meer zien en die weldaad niet meer ondergaan. Zij delen niet 

meer in al die zintuigelijke ervaringen die nog wel ons deel zijn. 

Als we aan hen terugdenken komen er misschien juist wel momenten 

boven dat zij van het leven genoten, momenten dat zij het leven vierden 

samen met ons, zoals samen eten, praten, lachen, op reis zijn. 

Vergeet niet het leven te vieren, zo vermaant Prediker ons, want je weet 

niet hoe lang je de kans nog hebt om dat te doen. Volg de wegen die je 

hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. 



Wat hij zegt is niet hetzelfde als de raad Carpe diem, pluk de dag, of: 

Laten we eten en drinken en vrolijk zijn want morgen is alles voorbij, want 

meteen er achteraan zegt hij nog wat anders: Onthoud bij alles wat je 

doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. 

Dat klinkt misschien dreigend, moralistisch. Alsof je toch niet echt mag 

genieten, omdat er altijd een waarschuwend vingertje geheven wordt. Als 

ik de stad in fiets via het kerkbrugje is er aan de andere kant ergens een 

muur waar de tekst op staat: Geniet NOOIT met mate, en dat nooit staat 

dan in hoofdletters. Ik moet altijd even glimlachen als ik het lees en word 

vrolijk van deze goede raad. Bij het leven vieren hoort geen zuinigheid en 

angstvalligheid, maar onbekommerdheid en overgave. 

Ik geloof ook niet dat Prediker God erbij haalt om een rem op het vieren 

van het leven te zetten. Een paar hoofdstukken eerder zegt hij dat als een 

mens met volle teugen geniet van het goede dat dit leven biedt dat een 

geschenk van God is. Maar waar is het hem dan wel om te doen met deze 

waarschuwende woorden? 

Bij het goede dat dit leven biedt horen ook en in de eerste plaats de 

manier waarop we met elkaar verbonden zijn. Deze aarde is ons gegeven 

en wij zijn aan elkaar gegeven. Het is onze levensopdracht, om eerbied te 

hebben voor ander leven dan het onze, en om dat andere leven niet 

ondergeschikt te maken aan onze eigen behoeftes, om goed en eerlijk om 

te gaan met elkaar. 

Als het in de Bijbel over oordeel gaat, gaat het altijd weer om relaties. 

Ook in de relatie met God, je schepper noemt Prediker hem hier, gaat het 

altijd ook om de relatie met anderen. Altijd weer wordt ons in deze 

verhalen de vraag gesteld: zie je die ander wel, doe je hem of haar wel 

recht? De ander die mijn liefde en zorg nodig heeft en die tegelijk, net zo 

belangrijk, de ander is die mij liefde en zorg te geven heeft. Want wij 

staan in dit leven niet op onszelf. Voor God staan we altijd met anderen 

aan de hand, en in ons samenleven met anderen staan we altijd voor God, 

die ons die vraag stelt: zien jullie elkaar wel echt? 

Wij gedenken vandaag mensen met wie we verbonden zijn en die niet 

meer hier bij ons zijn. Ons verdriet en gemis laten zien hoe wezenlijk en 

ontzettend diep die verbondenheid is. 

Wonderlijk hoe sterk we ook als mensen er niet meer zijn met hen bezig 

blijven. En ook nu ze er niet meer zijn vragen ze nog om onze aandacht, 

liefde en eerbied. Om hen te eren, om recht te doen aan wie ze waren en 

wat ze voor ons betekend hebben noemen we vandaag hun namen. 

Hun taak in dit leven is volbracht. Maar hun betekenis blijft. Dat wat ze 

ons gegeven hebben gaat met ons mee. En ook nu ze hier niet meer zijn, 



nu hun adem terug is gekeerd tot God, het licht waar zij en wij vandaan 

komen, kunnen ze ons nog iets geven.  

Ze kunnen ons helpen om verder te leven. Ze kunnen ons doen beseffen 

hoe kostbaar dit leven is. Ze kunnen ons oproepen om ondanks het 

verdriet en de enorme onwennigheid van hun afwezigheid het leven hier 

op aarde, dat ons nog wel gegeven is, het licht van de zon dat onze ogen 

nog steeds kunnen zien, binnen te laten en te verwelkomen, dwars door 

de pijn heen.   


