Prediker 11: “Gij zult genieten”.
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen.
Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 108: 1
Wet + spreuken 3: 1-4
GK 22 Uw woord omvat mijn leven.
Gebed
Voor de kinderen: Waardevol.
Gk 148 Zie de zon zie de maan.
Lezen: Prediker 11: 7- 12: 1
E&R 157 Mijn Vader, dank u wel
Tekst: Prediker 11: 9
Preek
E&R 278 Meester, tot wie zouden wij gaan?
Gebed
Collecte
GK 165 Machtig God, sterke rots….
Zegen.
------------------------

Voor de kinderen: Waardevol.
Preek:
Kent u het elfde gebod?
Ja, u hoort het goed: er zijn niet 10, maar 11 geboden!
Dat 11e gebod luidt: “Gij zult genieten!!”.
Het is ook de naam voor een biertje: “Het elfde gebod”.
Een biertje als het ultieme geluk.

Dia’

Dat lijkt heel plat.
Alsof het in dit leven alleen maar om bier gaat en genieten!?!
Toch staat dat er wel: “Je zult genieten!”.
En niet alleen hier.
In heel zijn boek: “…geniet van eten en drinken…geniet van al het goede… geniet
het leven met de vrouw, die je lief hebt…geniet van vrolijkheid…
Geniet van je jeugd… Doe wat je hart je ingeeft en wat je mooi lijkt…!”.
Ik zei al: dat lijkt misschien heel plat.
Soms kunnen ouderen zo naar jongeren kijken: “Die jongeren drinken en reizen,
hangen uren achter hun computer, roken joints, gaan uit en komen diep in de nacht
thuis, slapen uit en ze liggen iedere avond met een ander in bed. Alsof het leven een
groot feest is!”.
Ouderen hebben daar moeite mee.
Ze denken vaak: “Vroeger was dat wel anders! Je was voor tien uur thuis. Je dronk
geen alcohol. Dansen was taboe. En je ging pas met elkaar naar bed als je getrouwd
was. Moet je vandaag eens kijken!”.

Ja, en toch zegt de Prediker hier tegen jongeren: Geniet van je jeugd en doe waar
je zin in hebt.
Ja, en niet alleen het boek Prediker zegt dit.
Het leven begon met een Paradijs. Met vruchtbomen en rivieren.
En de HERE geeft zijn volk Israël een paradijselijk mooi land. Een eigen waterbron
en een eigen wijnstok. En de mooiste feesten.
Jezus maakte de beste wijn op de bruiloft in Kana. Zes vaten vol.
“Geniet van het leven”, zegt de Prediker.
En aan het slot van de Bijbel gaat het weer over vruchtbomen, rivieren vol levend
water, ….een eeuwige bruiloft.
En dus: geniet van muziek en van sport. Geniet van vrienden en een goed glas wijn.
Geniet van je vakantie en je vrije dagen en trek er lekker op uit. Geniet van een
lekker biertje op een terrasje in de zon. Geniet van je feestjes. Geniet van de zon en
de zee. Geniet ervan, dat je nog zo gezond bent en sterk.
Waarom zegt hij dit?
Nou, omdat je jonge jaren een keer voorbij gaan.
Je wordt ouder.
En op een dag komen ook de kwalen en de pijnen van de ouderdom. Je ogen
worden minder. Je hoort niet meer zo goed. Lopen doet pijn. Je komt liever niet meer
op straat. Je handen gaan trillen. En zelfs je denken wordt moeilijk. Je vergeet veel.
Er komt pijn. In je gewrichten of je spieren. Vroeger maakte je hele wandelingen of
voetbalde je de hele dag.
Maar nu, je wordt ouder. Je wordt ziek. En uiteindelijk is er de dood.
Daarom: geniet van je jonge jaren, de morgen van je leven, want ze gaan een keer
voorbij.
Als een refrein keert het steeds weer terug: “Het leven is lucht en leegte”.
Dat betekent: het blijft niet, het gaat voorbij en je houdt niets over.
Daar gaat eigenlijk heel zijn boek over: alles is vergankelijk.
Bloemen groeien, bloeien en sterven.
Mensen worden geboren, worden volwassen, worden oud en sterven op een dag.
Wat voor zin heeft het leven?
Wat voor zin heeft het om hard te werken? Je kunt je geld toch niet meenemen!
Dus geniet van het leven, zolang het nog kan!
Ja, dat lijkt heel oppervlakkig.
‘Veel mensen leven juist zo. Die zeggen dat zo: “Nu moet je genieten, want morgen
ben je toch dood en dan is alles voorbij! Pluk de dag! Je bent maar één keer jong!”.
Is dat het?
Is dat de wijsheid van de Prediker? Zo oppervlakkig?
Nee. De prediker gaat juist heel diep!.
Want wat heeft hij gedaan? Nou, hij wilde wijs worden. En daarom heeft hij veel naar
het leven gekeken. Hij heeft gegeten en gedronken en feest gevierd. Hij is bij
huwelijken en begrafenissen geweest. Hij heeft veel eenzaamheid gezien. Hij kende
rijkdom en armoede.
En wat ontdekte hij?
Prediker ontdekte, dat het leven vaak helemaal geen feest is. Het is vol lucht en
leegte. Zonder zin. Het is vaak moeilijk en pijnlijk. Gebroken. Er is honger en ziekte
en oorlog en dood. Het is geen feest.

Dus als er nog mooie dingen zijn, geniet daar dan ook van!
En dat zegt hij dus ook tegen jonge mensen. Een bevel zelfs.
Waarom?
Omdat jongeren ook in die gebroken wereld leven.
Wij zien jongeren vaak als heel zorgeloos en vrij. Ze reizen en sporten en gaan
lekker uit. Ze drinken met vrienden. Ze doen waar ze zin in hebben”.
Maar is dat zo?
Zijn jongeren zo zorgeloos?
Ik denk het niet. Jongeren kunnen al vroeg gehandicapt zijn. Of ze kunnen ziek
worden. Jongeren kunnen eindeloos twijfelen aan hun uiterlijk.
Ze kunnen vrienden verliezen of een vader of moeder.
Er kunnen thuis conflicten zijn. Psychische terreur. Misbruik.
Jongeren kunnen heel onzeker zijn of depressief. Sommigen worden veel gepest.
Jongeren lijken misschien vaak zeker en vrolijk.
Maar daaronder schuilt veel onzekerheid.
Zij leven in een verwarde wereld, waarin veel van ze wordt gevraagd.
Een wereld die een lawine aan informatie over ze uitstort. TV, internet, Facebook,
Twitter. Alles zien ze. Alle vragen komen voorbij. Alle kritiek op geloof en kerk.
Andere religies. Wie kunnen ze vertrouwen?
Dus dit bevel is voor jongeren heel goed: “Gij zult genieten…!”.
En laat ze ook genieten, ouders! Laat de zon van God in hun leven schijnen.
Bescherm hun onschuld.
Weet waar ze naar kijken op Televisie en Internet.
Ga er met ze op uit.
Praat met ze over de Schepper. Vertel veel over Jezus, de Zoon van Gods liefde.
Bewaar ze voor het dodelijke wetticisme, waarbij je de liefde van God eigenlijk moet
verdienen door goed gedrag.’
Leer van de Prediker: “Gij zult genieten”.
Er is nog een heel belangrijk punt: Want ik zei u al, dat de Prediker heel
oppervlakkig kan lijken. Alsof het alleen maar om genieten draait. Maar Prediker zegt
meer.
Hij verbindt dat genieten namelijk met God!
Hij zegt: “Geniet, maar denk erom, dat je in het gericht van God komt”.
En hij zegt: “Gedenk je Schepper in je jeugd”.
Misschien zeg jullie nu: “Ja, daar heb je het weer, hoor. Er moet weer gewaarschuwd
worden! Aan de ene kant zegt de Bijbel dat je mag genieten, maar aan de andere
kant: ‘Pas op! Want God zal over je oordelen!’.
Je mag dus weer net helemaal niks. Weer die opgestoken vinger. Altijd die
opgestoken vinger in de kerk: “Pas op!!”.
Daar balen onze kinderen nu juist zo van!
Dat is nou precies waarom het zo saai is om te geloven. Je mag niks!”.
Bedoelt de Prediker dat?
Nee! Hij bedoelt dit: een tijdje geleden sprak ik met een meisje over God en geloven
en de kerk. Dat vond ze maar niks. Ze merkte niks van God. En de kerkdiensten
zeiden haar niks. En met de mensen in de kerk had ze ook niks.
Wat vond ze dus van God en geloven: precies! Ze vond het niks.

Maar ik keek naar haar, zoals ze voor me zat: ze was mooi, jong en gezond. Ze had
een leuke vriend. Ze had leuk werk en veel vrije tijd. Ze deed veel aan sport en was
daar ook goed in. Ze had een reis gemaakt naar Zuid-Amerika en vertelde
enthousiast hoe mooi het was.
Ze had lieve ouders.
De zon scheen in haar leven.
Maar van God merkte ze helemaal niks.
Zei ze.
Wat zou de Prediker tegen haar zeggen, denken jullie?
Ik denk dit: Hoe kun je nu zeggen, dat je niks van God merkt? Je leeft en je bent
gezond. Je bestaat. Je mag genieten van het licht van de zon en van muziek en
sport. Je hebt een baan, een lieve vriend.
Maar Wie denk je dat dat allemaal geeft?
Wie heeft jou geborduurd in de schoot van je moeder? Wie schiep het licht van de
zon, de muziek, de humor, de liefde… Wie gaf jou de gaven om te slagen voor je
examen.
Hoe kun je nu zeggen, dat je niks van God merkt?
Als jouw vriend een paar maanden in het buitenland is en hij stuurt jou een lieve brief
en een mooie ring, als hij samen met jouw per email de trouwdag organiseert, foto’s
van mooie locaties doormailt, mooie bloemen laat bezorgen, zeg je dan ook, dat je
‘niks van hem merkt’?
Begrijpt u wat de Prediker doet: hij wil ons duidelijk maken, dat je al die mooie dingen
van je Schepper krijgt. De schepping van God, het leven, de zon, het licht, de muziek
en de liefde, daardoor leer je Hem juist kennen. Zo is Hij.
Híj laat zich zo aan je zien.
Waar denk je anders dat de liefde vandaan komt en de seksualiteit?
Begrijp je: heel die mooie schepping is één grote reclame voor God.
En deze God, daar komen we voor samen in de kerk. Daar zingen we over. Die
danken we. De kerk staat midden in de schepping.
Er is er één, die dat heel goed weet en die heel graag wil, dat je die twee van elkaar
losmaakt.
Wie zou dat graag willen?
Ja, de satan.
Die zegt: “Joh, er is geen God, alles is vanzelf ontstaan!”.
Die zegt: “Vind je het niet saai in de kerk?
Moet je eens kijken naar al die mensen in de kerk?
En dan al die geboden: je mag niks! En moet je eens kijken hoe ze buiten de kerk
leven: daar mag je alles! De muziek, die je mooi vindt, de sex, die je lekker vindt,
zoveel drank en drugs als je wilt……”.
“En kijk eens naar al dat lijden in de wereld. De oorlog in Syrië. Die jongen in Oregon,
die al die jongeren gewoon doodschiet. Kun jij in een God geloven, die goed is?”.
En zo maakt hij reclame voor een leven zonder God.
Maar kijk eens goed: satan verleidt je om God los te laten met de dingen, die God
geschapen heeft. Die God juist gegeven heeft om van te genieten. de liefde,
seksualiteit, muziek, zon en vrijheid.
Satan is eigenlijk een parasiet.

Weten jullie wat dat is: een parasiet?
Dat is een diertje, dat leeft op de kosten van een ander dier. Hij dringt zich binnen en
eet van het vlees van dat dier en drinkt van het bloed van dat dier.
Zoals een lintworm.
Zo gebruikt satan van alles uit Gods Schepping om ons bij God vandaan te trekken.
Terwijl de Here God dat allemaal geeft: “Het licht is zoet en het is fijn om de zon te
zien…”.
Dit is ook voor de ouderen onder ons heel belangrijk. Want u bent ook jong geweest.
U speelde als klein kind in het gras onder Gods zon. U trok op met vrienden en
vriendinnen. U was toen vaak nog jong en gezond. Velen van u mochten een man of
vrouw vinden en zelfs kinderen krijgen. Denk daar veel aan terug wanneer de dagen
nu donker kunnen zijn: zo is God.
Blader eens terug in het album van uw leven en kijk naar alles wat God u gaf.
Het laatste: Prediker zegt: “Geniet van het leven, maar denk eraan , dat je een keer
voor zijn rechterstoel komt te staan!”.
Het gericht.
En God zal oordelen. Ook over wat je in je jeugd hebt gedaan.
En wat denken jullie wat Hij aan ons zal vragen?
Misschien wel het eerste.
Hij zal vragen of je ook gezien hebt, dat je zoveel mooie dingen van Hem kreeg. Eten
en drinken. Het leven zelf. Muziek. Humor. Die lieve vriend of vriendin.
Hij zal vragen of je in alles wat je van Hem kreeg ook zijn liefde hebt gezien. In het
lichaam, dat je kreeg. De liefde, die je mocht proeven als een zoete vrucht. De zon,
die warm over je leven scheen. De wijn, die je dronk of dat biertje op dat terrasje.
Al die levensjaren.
Heb je Mijn liefde daarin opgemerkt?
Of heb je alles gewoon naar je toegehaald en heb je Mij vergeten?
‘En wat heb jij nu gedaan met al die mooie gaven?’.
Ook omdat je met Gods goede gaven anderen veel pijn kunt doen.
Van ijzer kun je ploegen maken om op de akker graan te verbouwen.
Je kunt er ook wapens van maken om te doden.
Met liefde en seks kun je anderen warmte geven en blijdschap.
Je kunt er ook anderen diep mee beschadigen.
Met woorden zelfs kun je anderen opbouwen, troosten,maar je kunt er anderen ook
mee verwonden.
Vandaar dat gericht.
Misschien zeg je nu bij jezelf: “Nou, zie je wel, dat is nu echt weer de kerk. Weer die
opgestoken vinger. Gericht. Weer bang gemaakt worden! Je mag niks”.
Als je dat denkt, heb je het verkeerd begrepen.
Dat gericht en Gods geboden zijn niet om je geluk en je genieten te begrenzen of
toch nog af te nemen.
Het wil je geluk beschermen.
Ja, nog verder: God wil jou een veel groter geluk geven.
Een nieuwe wereld zonder pijn en zonder kwaad.
Want als we voor Gods troon staan, staan we voor onze Schepper. En die Schepper
heeft ons een grote belofte gedaan.

Die heeft beloofd, dat er een nieuw leven komt, een nieuwe schepping.
‘Deze wereld met al haar pijn gaat een keer voorbij.
En om je heen zie je dat al gebeuren: alles gaat voorbij. Alles sterft een keer. Zelfs
de mooiste bloem en de sterkste boom.
Zelfs de machtige olifant en de trotse leeuw op de savannen.
Er komt een nieuwe wereld.
Prediker is eigenlijk een schreeuw. Een schorre schreeuw om verlossing. Om een
Verlosser. Om Jezus, de zoon van God. Om een nieuwe wereld. Om bevrijding van
zonde en dood.
En dat nieuws horen we elke zondag in de kerk: die Verlosser is gekomen en aan het
kruis heeft Hij de zonde gedragen en de dood verslagen: er kómt een nieuwe wereld.
En daar kun je pas écht genieten.
Amen.

