Balans vinden?
Prediker 5: vers 17 en 18
“ Zie, wat ik als goed heb opgemerkt, is dit: dat het voortreffelijk is te eten en te drinken en het
goede te genieten bij al het zwoegen, waarmee iemand zich aftobt onder de zon gedurende de
weinige dagen van zijn leven, die God hem schenkt, want dit is zijn deel. Ook ieder mens, aan wie
God rijkdom en schatten geeft, en die Hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen en
zich bij zijn zwoegen te verheugen – dat is een gave Gods.”
Beste allemaal,
Pittige woorden, vinden jullie niet? “Tobben”, “weinig”, “zwoegen”; het zijn niet direct woorden
waar we in deze vervreemdende tijd op zitten te wachten. En toch; ik denk, dat er de afgelopen
maanden – en in de nabije weken – genoeg getobd en gezwoegd is en zal worden. Beleidsmakers op
velerlei gebied zijn bezig (geweest) om tijdens de ontstane crisissituatie oplossingen te vinden voor
de problemen die zich op gezondheidsgebied hebben aangediend. En hoe zal “de staat van
Nederland” ( en de hele wereld) er over een paar weken of maanden uitzien? Bedrijven dreigen “om
te vallen”; iedere vorm van hulp is welkom. Maar de mogelijkheid om ontslagen te worden, is vanaf 1
juni meer dan een mogelijkheid… Beklemmend, verstikkend. En misschien staat in no time jouw
baantje ook op de tocht…. De “gezondheidscijfers” lijken een gunstige daling te laten zien. De
nieuwe regelgeving sluit hier hopelijk bij aan: het leven in Nederland, dat zich blijvend normaliseert.
Prediker spreekt in hoofdstuk 5 nadrukkelijk over de schaduwkanten van de rijkdom. Hij noemt deze
schaduwkanten “ijdelheid”. Zeker, rijke mensen worden dit hoofdstuk aangesproken. Rijkdom is niet
iets, wat een garantie voor het leven in alle omstandigheden is. Want je tobt je af en waarvoor? De
rijkdom die je vergaard hebt, verdwijnt als je sterft en erfgenamen ermee aan de haal gaan.
En dan…..verzen 17 en 18. Het lijkt erop, dat Prediker aan het eind van dit hoofdstuk een balans voor
het leven lijkt te hebben gevonden. En……. Hij stelt, dat hij het “als goed” heeft opgemerkt. Maar,
wat is die balans dan? Toch een stukje rijkdom? Toch dat baantje behouden? Toch het geld voor
jouw vakantie terugkrijgen? Er zullen genoeg eindexamenleerlingen zijn, die graag hadden willen
“uitbreken” ,hun reis al geboekt hadden, maar niet op vakantie mogen vanwege de huidige situatie
in de wereld. En misschien wel een deel van hun zuurverdiende geld kwijt zijn.
Wat is dan die balans waar Prediker het over heeft? Kennelijk zit hem dat in de kleine dingen! “Eten,
drinken, het goede genieten” en je “verheugen”; geen grootse zaken, dat is zeker. “Het zijn de kleine
dingen die het hem doen”; dat geldt zeker voor de balans die Prediker gevonden heeft. Wees blij met
de kleine, simpele dingen in het leven (vgl. een eerdere dagopening over Mattheus 6: 25 – 31). En
wat dacht je van gezondheid? Zo algemeen en zo gewoon, denken we misschien. Zo logisch ook,
maar deze maanden zeer zeker ook een “gave Gods”.
Nee, het gaat niet om grote dingen, zelfs al ben je rijk, volgens Prediker. Want als jij je in al jouw
omstandigheden je niet meer kunt verheugen in die kleine dingen, dan wordt het leven alleen maar
een leven van tobben en zwoegen. En ja, jullie moeten best nog wel aan de bak! En misschien ervaar
je het werken voor jouw overgangsrapport of examenlijst wel als zwoegen of tobben. Maar kijk daar
wel doorheen!! Of overheen! Er zijn genoeg zaken die je plezier kunnen geven, of waar je van kunt
genieten.
Prediker roept ons op om in dat plezier en die afhankelijkheid van God te leven; op die manier zien
we “het goede” in ons leven. Ook al zien we onze klasgenoten nu niet; ook al kunnen we slechts
beperkt sporten of chillen. De les van Prediker is om die momenten die ons blij maken “ons
moment” te maken, of te delen met diegenen die ons lief zijn! Heb jij die balans al gevonden?

Gebed:
Hemelse Vader,
Help ons in deze bijzondere tijd een balans te vinden;
Onze balans te vinden.
In U, met U, door momenten die we uit Uw hand krijgen.
Vader, maak ons leven zo voortreffelijk, zodat we ons
Keer op keer verheugen.
Om Jezus’ wil.
Amen
Lied: Vandaag – Kinga Bán https://youtu.be/ELVMYipj0_E
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