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Preek van 31 juli 2016 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

GAVE 

 

Ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. (Prediker 2,11) 

Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij 

God. (Lucas 12,21) 

Dankbaar 

Oliver Sacks was een beroemd neuroloog. Hij had een zeer werkzaam leven, 

schreef talloze boeken, behandelde honderden patiënten, en er werd zelfs een 

film van een opmerkelijke periode van zijn leven gemaakt (‘Awakenings’). Toen 

werd hij ziek. Hij schreef in de New York Times een ontroerende afscheidsbrief 

met de volgende tekst: ‘Ik heb liefgehad en heb liefde gekregen. Ik heb veel 

ontvangen, en ik gaf iets terug; ik heb gelezen en gereisd en gedacht en 

geschreven. Ik had contacten in heel de wereld, in het bijzonder met schrijvers en 

lezers. Maar bovenal, ik mocht een wezen zijn met gevoel, een denkend dier, op 

deze prachtige planeet, en dat was een enorm voorrecht en avontuur.’  

Er sprak een grote dankbaarheid uit. Oliver Sacks was bij mijn weten geen 

gelovige. Hij had dus geen duidelijk adres voor zijn dankbaarheid, zou je zeggen. 

Maar nu ga ik iets geks beweren: misschien maakt dat het geschenk van het 

leven alleen maar groter. 

Van wie? 

Deze week zag ik op de Facebook-pagina van een collega de volgende tekst: ‘Een 

poosje terug kreeg ik een pakje van Amazon, geen factuur, wel leuke inhoud, wie 

wilde mij verrassen?’ Amazon is een soort bol.com. Via zo’n bedrijf kun je iemand 

ook anoniem een cadeau laten bezorgen. Dat was mijn collega overkomen. 

Raadselachtig. Je piekert je natuurlijk suf: wie is de weldoener? Die wil je 

natuurlijk bedanken. Maar misschien maakt zo’n onbekende afzender juist het 

het cadeau wel meer cadeau. Je kunt niets terug doen. Maar je hoeft niets terug 

te doen. Het is je toegevallen. Je staat bij niemand in het krijt. In mijn eerste 

gemeente lag er op een dag een pakketje op de deurmat. Het was een 
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geborduurd tafellaken. Ik heb hoegenaamd niets met tafellakens, maar ik weet 

nog precies hoe het eruit zag. Van andere cadeaus uit die tijd weet ik niets meer.  

Natuurlijk: voor wat, hoor wat. Je zou iets terug willen doen. Maar dat maakt het 

cadeau misschien toch net al een beetje minder cadeau. Alsof je het zelf een 

beetje terugverdient. We willen toch het liefst zelf het heft in handen houden. 

Eigen inzet  

Dat was vooral de makke van onze twee hoofdpersonen uit de Bijbel. Er zit wel 

een verschil tussen de twee. Prediker lijkt bijtijds bij zinnen gekomen. De ander, 

de rijke man uit de gelijkenis, bleef doordraven. Maar ze kwamen hierin overeen 

dat zij alles verwachtten van hun eigen inzet en inspanningen.  

Nu hadden ze niet helemaal ongelijk. Het leven is geen sprookje. De handen 

moeten uit de mouwen. Er moet een vak geleerd worden. Er moet brood op de 

plank komen. Een mens moet zich een plek uithakken in de jungle van het leven 

om jezelf een plek te verwerven. En je moet ook zeker iets plannen voor de 

toekomst. Maar – zo is de strekking van de Bijbelgedeelten – wie daar alles van 

verwacht komt bedrogen uit. Een mens leeft niet van brood en ambitie alleen. 

Niet alleen van materiele dingen. Een mens leeft vooral van zin en betekenis.  

De dampkring van betekenis 

Vergelijk zin en betekenis met de dampkring. Dat is een dunne schil van zuurstof. 

Wie het van buiten bekijkt ziet hoe kwetsbaar die schil is. Maar meestal staan 

we er niet bij stil. In die schil leven we, werken we, denken we alles in eigen hand 

te hebben. Maar de voorwaarde om dat alles te kunnen doen is die dunne schil. 

Haal die weg en er blijft niets over, alleen een kil en donker heelal. Doods. 

Zo is het ook met zin en betekenis. Je kunt slaven en sloven. Ambitieus zijn en 

gretig. Doelen stellen in het leven en er voor gaan. Maar is dat waarvan je leeft? 

Als je dat denkt,  kun je behoorlijk bedrogen uitkomen. Er kan zomaar een gat 

geslagen worden in de ozonlaag van je leven. Je huwelijk gaat eraan. Je wordt 

ziek. Je verliest je baan. De dunne schil van betekenis en zin waarin je leefde is 

aan het vervliegen. En je hapt naar adem. 
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Is dat alles? 

Ach, u weet dat natuurlijk allemaal al wel. Het is allemaal zo cliché. En toch 

overkomt het ons telkens weer. Laat de rijke man uit de gelijkenis blind zijn 

geweest, Prediker was wel wijzer. Het was een verstandig man. Paste altijd op 

voor extremen. Hij onderzocht alles, maar met mate. En toch, na al het werken 

en opbouwen dat hij in zijn leven had gedaan, moest hij op een zeker moment 

concluderen: ‘Is dit alles?’ 

‘Is that all there is?’ zong Peggy Lee lang geleden. Het lijkt een tekst voor oude 

mensen. Mensen die op leeftijd gaan komen en de balans van hun leven op gaan 

maken en zich afvragen: ‘Wat het de moeite waard? Was het geen najagen van 

wind?’ Maar Peggy Lee was nog niet eens zo oud toen ze het zong, nog geen 

vijftig. En sindsdien zijn mensen zich op steeds jonger leeftijd af gaan vragen of 

ze op de juiste weg zitten. Juist jongere mensen schijnen steeds minder te gaan 

voor geld, maar voor kwaliteit in hun leven. En gelijk hebben ze. ‘Hoed je voor 

meerhebberij,’ zei Jezus letterlijk. ‘Je kunt beter rijk zijn in God.’ Meer, meer, 

meer is een verslaving. 

Rijk in God? 

Maar wat is dat: rijk zijn in God? Veel Amerikanen denken dan nog steeds aan 

letterlijk rijk zijn. Rijkdom geldt voor velen als een zegen van boven. Een beloning 

voor geloven. Een rijkeluis-christendom. Daarom maakt Donald Trump misschien 

meer kans dan wij denken om president te worden. Hij mag dan een 

onbehouwen blaaskaak zijn die iedereen schoffeert, het feit dat hij rijk en 

maatschappelijk succesvol is, is in de ogen van veel christenen een teken van 

goddelijke goedkeuring en beloning.  

Het is een primitief stadium van geloven, dat durf ik wel te zeggen. Primitief, 

omdat er een tijd geweest is dat iedereen het dacht. Maar het leven zelf 

logenstrafte die link tussen rijkdom en hemelse beloning. Het was Prediker die 

de oude wijsheid in duigen zag vallen. Er zijn ploerten die het voor de wind gaat 

en rechtvaardigen die altijd maar met tegenslag kampen. Hoe zit dat, God? Ja, 

beeldenstormers kom je in de Bijbel al tegen. Maar voor Prediker is het duidelijk: 

rijkdom en maatschappelijk succes – mooi, maar verwacht er niet teveel van, 

anders eindigt je leven in lucht en leegte.  
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De Gever en het gegevene 

Maar wat is het dan: rijk-zijn in God? Laat ik nog één keer zeggen wat het niet is, 

in mijn ogen. Het is ook niet: al het materiële en stoffelijke afzweren. Niet: je 

alles ontzeggen wat leuk en lekker is. Daar hebben we binnen het christendom 

wel een handje van. Maar dat is eerder een Griekse dan een Joodse gedachte. 

Jezus dronk wijn met zijn vrienden. Hij had ook een huisje in Kafarnaum. En zijn 

kleren waren kennelijk ook de moeite waard, want de soldaten wilden er bij zijn 

executie om dobbelen. En daarin hebben Jezus en Prediker iets gemeen. 

Prediker kon ook echt genieten van de goede dingen van het leven. Schimpen op 

de schepping is een uitvinding van later tijd. 

Maar wat het wel is: rijk zijn in God? Ik zou zeggen: kijk naar Oliver Sacks. Hij was 

misschien geen gelovige in de strikte zin van het woord, maar was misschien 

dichter bij het geheim van God dan menig mens die zich christen noemt. Het is 

als met dat cadeau dat mijn collega kreeg: wij kennen God alleen en uitsluitend 

aan wat wij kregen. De Gever zelf gaat schuil achter het gegevene. En dankbaar 

zijn voor wat je gegeven is, voor wat je is toegevallen – dat is misschien wel rijk 

zijn in God. 

Toeval 

Het meest wezenlijke in het leven is toeval: dat wat je toevalt. Vriendschap kun 

je niet regelen, maar overkomt je. De liefde van je leven laat zich niet bestellen, 

maar dient zich aan. Kinderen neem je niet, je ontvangt ze. Jij hebt je zelf niet 

gemaakt, je bent aan jezelf gegeven. Daar kun je je alleen maar over 

verwondering. Verwonderen – daar zit het woord wonder in. We worden 

omringd door wonderen.  

Natuurlijk, we weten allemaal dat zorgen en ambities die verwondering kunnen 

verstikken. De angst tekort te komen of tekort te schieten kan ervoor zorgen dat 

je met ingehouden adem leeft. Je probeert greep op de dingen te krijgen of te 

houden. Maar het krankzinnige tegenstrijdige is dat juist als je op alles grip wilt 

hebben, het wezenlijke je ontglipt. Het meest wezenlijke is het gegeven goed. En 

dat hoef je alleen maar in ontvangst te nemen - met open armen 
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Gratis 

Ik weet wel, ook die ervaring kan niet blijven. Het leven is een mengeling van ups 

en downs. Van vallen en opstaan. Van kruis en opstanding. De poëzie van het 

leven wordt altijd weer afgewisseld door het proza van alledag. De krant van 

morgen kan alweer roet in het eten gooien. Door berichten hoe mensen de gave 

van het leven verpesten en verdoen. Wat zeg ik? Een simpele rekening op je 

deurmat kan al roet in het eten gooien: ‘Hoe moet ik dat deze maand weer 

betalen?’ Er zit dus een ongehoord tekort in de wereld.  

Maar Jezus wilde onze ogen openen voor het tegoed dat er ook in de wereld zit. 

Het leven is soms een lot dat we moeten dragen, een opgave, maar ook een gave. 

Elke dag gaat de zon weer gratis op en tovert weer alle kleuren tevoorschijn. Een 

gave.  Daar zit het woord gaaf in. Gaaf: heel. Er is nog veel héél in de wereld. 

Laten we dat in deze barre tijden niet vergeten. Of zoals Huub Oosterhuis zei: 

‘Niemand weet wat leven is, behalve dat het gegeven is.’ Als je dat aan het eind 

van je leven kunt zeggen, ben je wijs. Als je het halverwege je leven zegt, ben je 

nog wijzer. Als je het jonge leeftijd kunt zeggen, dan heb je een góed leven! 
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