Bidstond Prediker 2: 1-11
Een vorige keer heb ik u verteld dat Prediker met een onderzoek bezig is. Wat geeft
nu werkelijk voldoening en blijvende vreugde. Eigenlijk is Prediker aan het nadenken
over de zin van het leven. “Waar leeft je voor?”.
Salomo had alle rijkdom alle gezag en autoriteit om te doen en te laten wat hij wilde.
Hij kon alles doen wat zijn hart begeerde. Hij had de mogelijkheden om volop van het
leven te genieten. Verlangen we daar soms ook niet naar? Om alles te kunnen doen
wat ons hart begeert? Wat zou dat geweldig zijn, dan konden we uitbreken uit de
sleur van het leven. Konden we tijd nemen om te ontspannen, op vakantie te gaan,
elke avond te genieten van een terrasje in de zon of genieten van een luxe
cruiseschip op de Nijl. Wat zou het geweldig zijn je alles te kunnen permitteren wat je
wilde: een mooi huis, mooie kleren, dingen te kopen waar je echt van houdt? Alle tijd
van de wereld te hebben om eens rustig een CD te beluisteren of een spannend
boek te lezen. Zou dat niet geweldig zijn? Zouden we dan geen voldoening in ons
leven hebben?
Salomo had de mogelijkheid om dit alles te onderzoeken en hij doet dit ook.
Het eerste wat hij onderzoekt is genot en plezier. We hoeven niet al te veel
verbeelding te hebben om de koning te zien aanliggen aan een heerlijk gevulde tafel.
Hier kon hij genieten van heerlijke exotische gerechten, maar bij wijze van spreken
ook van de friet met biefstuk. Hij kon genieten van de beste wijnen en kijken naar de
beste entertainers, clowns en cabaretiers. De mooiste vrouwen dienden hem op wat
hij wilde. Maar wanneer dit heerlijke feest voorbij was en hij eerlijk zijn hart
onderzocht kon hij geen blijvend geluk vinden. Ondanks het feit dat hij echt genoten
had van het feest, dat hij zich eens lekker had laten gaan, teveel wijn had gedronken
zodat hij alle zorgen vergeten was en in lange tijd niet zo gelachen had ontdekt hij
geen blijvende vreugde aan dit feest. Het is net als een fles champagne die je
ontkurkt, eerst een knal, veel bubbels en schuim, maar uiteindelijk niets meer.
Salomo zegt het als volgt in Spreuken 14:13 “Ook onder het lachen kan het hart pijn
lijden en het einde van de vreugde kan kommer zijn.”.
De wereld waarin we leven is gericht op plezier en vermaak. Miljoenen mensen
hebben er alles voor over om eens een bijzonde ervaring te mogen beleven en
tijdelijk te ontsnappen aan de sleur van het leven. En er is volgens de Bijbel niets mis
met genot en plezier, maar ligt daar werkelijk de voldoening van het leven? Wanneer
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we ons leven bouwen op tijdelijk genot en plezier zal het eindigen in een grote
teleurstelling. Waarom? Omdat genot en plezier op onszelf gericht zijn. Het gaat om
de bevrediging van onze eigen gevoelens en deze laten vaak na afloop een leeg hart
achter.
Een tweede reden waarom genot en plezier geen voldoening geven is dat we er
telkens meer van moeten hebben. Wanneer we nog eens een tijdelijk goed gevoel
willen hebben, hebben we beter eten nodig, meer wijn, meer plezier. Aan de
verzadiging van genot komt geen einde. Het is een bodemloze put die niet te vullen
is.
Vervolgens zoekt Salomo zijn geluk in allerhande bouwprojecten om blijk te geven
aan zijn rijkdom en macht. Hij bouwt prachtige huizen, steden en parken. Hij bouwt
prachtige vijvers om zijn bossen te bevloeien. Hij realiseert niet allen prachtige
bouwplannen, maar heeft ook nog eens de slaven om dit te realiseren. Salomo bezat
meet dan 30.000 persoonlijke slaven die voor hem werkten en hem dienden. Hij
bezat oneindig veel runderen en kleinvee. Hij had alle rijkdom van de wereld. Hij
bezat goud en zilver zoveel hij maar wilde. Er kan werkelijk vreugde liggen in dingen
te bereiken en hard te werken. Salomo vond vreugde in al het werken, maar wanneer
hij klaar was had het hem toch geen voldoening geschonken. De wil en de uitwerking
om iets te bereiken geeft ons voldoening, maar uiteindelijk verlangen we naar meer
en meer.
Dit gedeelte leert ons niet dat werken verkeerd is, integendeel. Het werk is een
zegen van God. Het feit dat we mogen werken en geld mogen verdienen is van God
gegeven. In Gen. 2:15 kunnen we lezen dat God de mens gemaakt had en hem in de
hof van Eden plaatste om die te bewerken en te verzorgen. God heeft ons werk
gegeven om ons voldoening in het leven te geven. Maar alleen het werk, of het werk
op zich kan ons geen voldoening geven. De dag van vandaag zie je miljoenen
mensen vluchten in werk en prestatie opdat ze toch maar enige voldoening in hun
leven zouden ervaren. Met het gevolg dat ze afgebrand en uitgeput raken.
Geeft rijkdom dan voldoening in het leven? Salomo was de meest rijke man toch kon
rijkdom hem geen voldoening geven.
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Rijkdom kun je niet vasthouden.
Of je rijk bent of arm het verandert niets aan je levensduur of je geluk in het leven.
Jezus noemt dit ook in gesprek met de rijke jongeling. Geld is een middel, geen doel.
Rijkdom kunnen we niet beschermen.
We kunnen een goede baan hebben en van de ene dag op de andere dag komen we
op straat te staan, door faillissement. We hebben het leven niet in handen.
We kunnen er niet van genieten.
Toch vreemd dat de meest onrustige mensen de rijke mensen zijn. De meeste rijke
mensen kunnen niet slapen omdat ze zich zorgen maken om hun geld. Geld en
rijkdom maakt niet gelukkig.
Laten we teruggaan naar onze eerste vraag “wat geeft werkelijk voldoening in ons
leven?”. Wat is blijvend?
Mijn diep verlangen is dat u werkelijk voldoening in uw leven zult ervaren. Jaag niet
naar de tijdelijke voldoening van genot en plezier, van werk en bezit, van wijsheid en
rijkdom. Jaag naar het kennen van God en dank God voor alles wat Hij ons geeft.
Waar leven we voor? Leven we voor onszelf? Dan zal ons leven één holle
luchtballon zijn. Of leven we tot eer van God? Omdat we weten dat Hij ons zal geven
wat we nodig hebben? God geeft ons wijsheid, kennis en vreugde, waarom? Om
voor ons eigen nut te gebruiken? Om aan onze eigen begeerten te kunnen voldoen?
Neen, om Hem te leren kennen en om Zijn zegeningen te zien.
Dit nu is het eeuwige leven dat we U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus die Gij gezonden hebt (Joh. 17:3).
Amen.
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