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Prediker 11: 1-6 
Nieuwjaarsdagdienst, 1 januari 2019, Heusden.  
 
Gemeente van Christus, 
 
Zondagmorgen hoorden we onze gastvoorganger, ds. Van der Linden, zeggen 
dat volgens de schrijver Heere Heeresma literair gezien met de Psalmen en de 
Prediker alles eigenlijk wel is gezegd. Daarna is er niet veel nieuws bijgekomen. 
Toen had ik al een tekst uit Prediker voor deze nieuwjaarsdienst gekozen – dus 
dat zit wel goed, dacht ik.    
We hebben gelezen uit Prediker 11. Het einde van de Prediker komt al in zicht.  
De prediker begint zijn verzameling wijsheden en geloofsinzichten af te sluiten, 
conclusies te treken. Laten we eerlijk zijn: dat zijn wel geheimzinnige 
conclusies. 
 
Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. 
Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de 
aarde treffen zal.  
  
Tamelijk geheimzinnige woorden. Ik kwam ze tegen tijdens ons 
Bijbelleesproject, en heb er toen een vraagteken bijgezet.  
 
Een commentaar zegt: dat ‘brood’ staat ook voor je ‘bezit.  
Met ‘brood over het water uitwerpen’ wordt bedoeld: Ga investeren in 
scheepvaart, handel overzee. Je zult er goed aan verdienen. Maar: spreid je 
investeringen over zeven, acht producten, schepen, projecten…  Want je wilt 
niet weten wat er allemaal mis kan gaan.  
Redelijke logische verklaring – kan zo in de reclamefolder van een 
investeringsbank. Maar dat lijkt me ook het zwakke van deze verklaring. Bijbel 
is meer dan een reclamefolder voor een investeringsbank.   
 
Er is ook een andere uitleg mogelijk, en die gaat als volgt:  
De een werpt zijn brood (of: bezit) in het water…  Dat betekent: hij gooit zijn 
bezit over de balk, in de sloot.  Die man of vrouw leeft maar raak: achteloos, 
zorgeloos, onverantwoord…    
We kennen ze, de mensen van wie we denken: die leeft er maar wat op los….  
 
De ander is veel zorgvuldiger en verstandiger. Voor hem of haar geldt dat hij/zij  
zijn brood (of: bezit) in zeven delen, zelfs in acht delen bewaart.  Hij spreidt zijn 
risico’s. Houdt met alles rekening. Een deel wordt gebruikt voor 
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levensonderhoud. Een deel wordt verstandig (‘gespreid’) geïnvesteerd. Een 
deelte wordt gespaard. Een gedeelte wordt uitgeleend. Een gedeelte gaat naar 
een goed doel. Van een deel worden gewoon leuke dingen gedaan…  Want je 
weet nooit welke ramp de aarde treffen zal.  
 
Maar dan kan het volgens de Prediker gebeuren dat degene die zijn brood 
achteloos in het water & over de balk gooide alles weer terugkrijgt. En dat 
degene die zo voorzichtig en verstandig probeerde te zijn, toch alles kwijt raakt, 
na een ramp of oorlog of aardbeving of ziekte, of na dat ene ongeluk, of na die 
ene crisis – denk aan een Job.  
Dit is dan de levensles die de Prediker ons leert: Wij hebben het leven maar 
zeer ten dele in de hand.   
Het leven is een geheim. Logica is vaak ver te zoeken. Net als eerlijkheid. Wat 
ons wel eens aan de zin van het leven doet twijfelen.  
Waarom heeft de een succes en de ander niet? 
Waarom eindigt de een met gevulde en de ander met lege handen? 
Hebben we dat aan onszelf te wijten? Aan onze zorgvuldigheid, onze slimheid.  
De prediker zegt: wij mensen weten het niet!  
De een gooit alles in het water, en vindt het weer terug.  
De ander doet niets zonder er goed over nagedacht te hebben, en raakt alles 
kwijt.  
Het leven, de schepping is een groot geheim. 
 
Ook de overige verzen van onze lezing zijn vanuit deze interpretatie te 
verstaan.   
 
Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde.  
De Prediker denkt: we hebben veel in de hand, maar niet het weer.  
De Prediker kon 2500 jaar gelden natuurlijk ook niet weten dat in 2019 de 
mens wel degelijk invloed heeft op het klimaat zou hebben, en zelfs het weer 
zou kunne beïnvloeden. Toen in Peking de Olympische spelen werden 
gehouden, werden de wolken besproeid met een of ander stof, waardoor het 
die dag niet ging regenen…  
Maar in de dagen van Prediker gold nog gewoon: Of we hoog of laag springen:  
Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde.  
 
Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft 
liggen op de plaats waar hij valt. Een boom die in een storm omvalt, die valt 
zoals hij valt, en eenmaal omgevallen kun je hem in stuken zagen, maar je kunt 
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hem niet meer een andere kant op laten vallen. Hij valt zoals hij valt – wat wij 
mensen daar ook van vinden.     
 
Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe…  Wie altijd maar de 
wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe….  
We weten we nooit wanneer het perfecte moment daar is om te zaaien, te 
maaien, of om van baan te veranderen, of een huis te kopen, of om een nieuw 
project te beginnen, of om het roer in je leven om te gooien. Het gevaar is dat 
die onwetendheid ons verlamt, en we tot niets meer komen.  
 
Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot 
groeit niet…. Zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.  
Het is duidelijk dat de Prediker leefde in een wereld waarin nog geen 
meteorologen met satelietopnames waren, en in een wereld waarin je nog 
geen echo van een ongeboren kind kon laten maken.  
Maar wij begrijpen inmiddels wat hij bedoelt.  
Het zuchten van de Prediker is het zuchten van alle tijden.  
Wat de toekomst brengen moge – wij weten het niet. 
Wij leven in een wereld vol deskundigen, maar toch was er niemand die precies 
een jaar geleden kon voorspellen wat er in 2018 zou gaan gebeuren.  
Wat de toekomst brengen moge – wij weten het niet. Wat de Prediker alleen 
wel weet is: … mij geleidt des Heren hand.   
 
Want inmiddels heeft de kritische aarzelende, twijfelende Prediker het woord  
God laten vallen. Dan verandert er iets in zijn toon. Nadat hij eerst alsmaar 
vraagtekens en ontkenningen heeft geplaatst, volgt nu na het noemen van God 
een positieve wending.   
 
Zaai van de morgen (dat is ook: vanaf je jeugd) tot de avond (dat is: tot in je 
ouderdom). Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de 
andere, of elke keer ontkiemen zal.   
 
Met andere woorden: ga van vroeg tot laat of van jong tot oud… gewoon aan 
het werk. In vertrouwen.  
 
Wanneer wij God belijden als de schepper van de wereld en van ons leven, dan 
betekent dat niet dat wij alle geheimen van de schepping doorzien of 
begrijpen. Maar deze belijdenis betekent wel dat wij erop vertrouwen dat de 
Schepper achter onze zichtbare werkelijkheid aan het werk is. Dat Hij zijn 
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schepping bestuurt. En dat hij het werk van ons, zijn schepselen, wil gebruiken 
en zegenen, op Zijn wijze en vanuit Zijn wijsheid.     
Daarom:  
Zaai van de morgen tot de avond. (Een beetje vrij vertaald: van 1 januari tot 31 
december). Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de 
andere of elke keer ontkiemen zal.   
Dat weten wij inderdaad niet – als wij maar weten dat God het wel weet!  
 
Zo kan de oude wijze Prediker ons ook op 1 januari 2019 helpen aan een motto 
voor het nieuwe jaar: Gewoon doorgaan.  
 
Gewoon doorgaan met wat onze hand vindt om te doen, en met wat er in onze 
geest opborrelt aan creativiteit. 
Gewoon doorgaan met zaaien en maaien en ons best doen en risico’s nemen 
en investeren en zorgen voor de wereld die God ons heeft gegeven.   
Gewoon doorgaan. 
 
Gisteren eindigde ik de oudejaarsdienst met een advies voor een goed 
voornemen: lichtdrager zijn. 
Vanmorgen voeg ik dar aan toe: Gewoon doorgaan met lichtdrager zijn.  
 
In het vertrouwen en dat Hij die wij het Licht der wereld noemen, ervoor zal 
zorgen, dat ons lichtje nooit doven zal.  
 
Dus, gemeente: Gelukkig nieuwjaar  - en gewoon doorgaan met lichtdrager te 
zijn!  
 
Amen. 
 
 
 
 


