
Thema: Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan 
Gelezen uit het Oude Testament van de Bijbel, Prediker 8:16-17 en 9:7-10 in het kader 
van jaarthema Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan 

Een mens kan niet alles begrijpen 
16 Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, 
wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag noch nacht, 17 maar bij alles wat 
God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat 
de zin ervan te vinden. Hij tobt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet, en al zegt 
de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden. 

Geniet elke dag van je leven 
7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je 
doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 
Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die 
God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de 
zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat je 
hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen 
kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. 

Gemeente, 
Houvast. Dat is het jaarthema van de remonstranten komend jaar en ook hier in Rotter-
dam. Houvast, zullen sommige zeggen, dat zoek ik nu juist niet in deze remonstrantse 
gemeente. Ik ben hier niet op zoek naar zekerheid, naar vastigheid, maar juist naar ruim-
te, naar vrijheid, naar de mogelijkheid om mijn geloof op eigen manier te beleven. Als 
dat uw eerste gedachte is bij het thema Houvast, dan hoop ik u duidelijk te maken dat u 
hier ook komend jaar aan het goede adres bent. 
In de titel van het boek dat bij het jaarthema hoort, staat naast het woord Houvast nog 
een aantal woorden. Aan de vraagzijde van het bestaan. Sommigen van u zullen nu mis-
schien denken, dat is mij te vaag, de vraagzijde van het bestaan dat klinkt als de vaagzij-
de van het bestaan. Die vage vraagzijde die ken ik wel, ik ben juist op zoek naar antwoor-
den, naar oriëntatie, naar richtingwijzers, naar teksten en rituelen die een steun in de rug 
geven, naar een gemeenschap waar ik me aan vast kan klampen in tijden van onzeker-
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heid. Waar vinden we in een fluïde samenleving iets van vastigheid? Ook dan hoop ik u 
duidelijk te maken dat u hier aan het goede adres bent. 

Want het spannende van het thema is juist die wat paradoxale combinatie van Houvast. 
Aan de vraagzijde van het bestaan. “Hé pap”, zei mijn dochter trouwens toen ze de titel 
las: “Je kunt ook lezen Houd aan de vraagzijde van het bestaan vast”, en dan krijgt de 
titel nog weer een andere lading. 

Gemeente, ik probeer niet in de valkuil te trappen u de komende 10 minuten alles te wil-
len vertellen over wat er in thema en boek aan de orde is. We hebben daarvoor een heel 
seizoen, het boek kunt u na afloop bij onze onvolprezen boekentafel aanschaffen en zelf 
lezen. Ik probeer u vanmorgen een paar inleidende gedachten mee te geven waardoor u 
hopelijk het idee krijgt: dat is een zinvol jaarthema waarover het goed is met elkaar in ge-
sprek te gaan. 

Voordat ik dat doe moet ik met het schaamrood op de kaken één 
fout bekennen. Gelukkig niet in het boek zelf, maar wel in wat ik u 
in het kerkblad schreef. 
Als niet vogelkenner had ik de euvele moed te schrijven dat de vo-
gel die u op het voorblad van liturgie en boek ziet, dat dat een 
meeuw is, een kokmeeuw om precies te zijn. Ik vond het al knap 
van mezelf dat ik tot een kokmeeuw gekomen was. Maar ik was nog 
geen dag thuis van vakantie of op maandagochtend ging de tele-
foon. Ons gewaardeerde gemeentelid Carla Steenhuis aan de lijn: 
of zij mij mocht behoeden voor een enorme blunder. Hoe had ik 
toch in hemelsnaam kunnen schrijven dat dit een kokmeeuw was. 
Als dit sierlijke vogeltje iets niet was, dan was het zo’n onbehouwen 

meeuw. Wat was het wel, een stern, om precies te zijn een Noordse stern, de sterna pa-
radisaea, zoiets als de paradijsstern. Ik geef toe, alleen al qua naam nog veel mooier dan 
een kokmeeuw. U kijkt dus naar een paradijsstern en u begrijpt, ik heb Carla Steenhuis 
beloofd dat ik nooit meer iets over vogels schrijf zonder eerst deze familie van vogelaars 
te hebben geconsulteerd. 
Welnu, na deze openbare schuldbelijdenis nog snel iets over de motivatie om het boek te 
schrijven en over de wijze waarop de thematiek in de gelezen passages uit Prediker aan 
de orde is. 
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Een van de achterliggende drijfveren bij het schrijven van het boekje was: Kan ik wat hel-
derheid brengen in het veelbesproken onderwerp vragen, levensvragen en dat dan in het 
bijzonder in relatie tot onze remonstrantse geloofsgemeenschap? Een gemeenschap die 
belijdt dat vragen minstens zo belangrijk zijn als antwoorden, en ook dat het zinvol is om 
je met vragen bezig te houden, zelfs als het definitieve antwoord daarop wellicht nooit 
komt. 
Daarachter zit natuurlijk een bepaalde visie op godsdienst en geloof. Godsdienst, geloof 
kan beslist steun bieden, oriëntatie, houvast, maar daarvoor hoeft het niet per se absolu-
te, exclusieve en definitieve antwoorden te geven. Ook als vraagkader kan godsdienst 
van betekenis zijn, een kader dat ons om te beginnen helpt om de goede vragen in het 
leven te stellen, belangrijke vragen niet over het hoofd te zien, en zelf eigen antwoorden 
te gaan leven. Kortom godsdienst en geloof moeten niet als gesloten maar juist als een 
open zingevingskader functioneren. 
Juist dan kunnen ze van betekenis zijn in een wereld die inderdaad op zoek is naar hou-
vast, kunnen ze relevant zijn voor mensen die op zoek zijn naar zin, maar die nu worden 
afgeschrikt door de absoluutheid waarmee veel geloven en gelovigen hun antwoorden 
op levensvragen presenteren. 
We hoeven gelovigen en niet-gelovigen niet tegenover elkaar te plaatsen. Woorden als 
verwondering, dankbaarheid, vertrouwen en hoop verbinden ons. Wat kan dan de bete-
kenis zijn van de bijbelse verhalen, de christelijke traditie? Hoe kunnen zij na het afscheid 
van de Grote Verhalen toch weer zin en perspectief aanreiken en mensen met elkaar ver-
binden? Dat over de achterliggende motivatie bij het boek. 

Nu ten slotte nog over de gelezen passages uit Prediker (8:16-17, 9 7-10). Bij wijze van 
toetsing van de theorie aan de praktijk. In het boek wordt Job behandeld, hét grotevra-
genboek van het Oude Testament van de Bijbel, maar Prediker is verwant. Het hoort ook 
tot de zogenoemde wijsheidsliteratuur en ook hier spelen zinvragen een belangrijke rol. 
Het eerste dat natuurlijk altijd weer fascineert dat is dat in zo’n oud boek, meer dan 2000 
jaar oud, de levensvragen die wij ons stellen ook gesteld worden. Wie ben ik, waar kom ik 
vandaan, wat is mijn opdracht hier, wat is de betekenis van mijn leven? Natuurlijk worden 
die vragen in een andere context en met andere bewoordingen gesteld, maar toch: zulke 
vragen zijn van alle tijden en het is altijd weer boeiend te lezen hoe anderen daarop ant-
woorden hebben gezocht. 
Ook Prediker zoekt naar zin: Wat is de betekenis van het leven, hoe doorgronden wij 
mensen de diepere betekenis van wat God doet onder de zon. Een van de conclusies van 
Prediker, en wie zal daar nooit iets van ervaren, is dat wij altijd blijven zoeken naar diepere 
zin en samenhang, maar dat wij nooit in staat zijn die volkomen te vatten. Misschien is 
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wijsheid om dat te aanvaarden. De zin van wat God doet, de zin van ons bestaan, wie het 
precies weet mag het zeggen. En toch is er te midden van kwetsbaarheid en onbeant-
woorde vragen ook zoiets als de vreugde van het leven. Prediker wordt dan ook heel 
concreet: eet je brood met vreugde, drink met vrolijk hart je wijn, draag vrolijke kleren, 
kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met je beminden. Ja, het bestaan is leeg 
en vluchtig, onzeker, dús geniet er elke dag van. 
Een antwoord is het, hoewel niet iedereen het bevredigend zal vinden. Maar dat is pre-
cies de wijze waarop wij hier met antwoorden die het geloofskader aanreikt om proberen 
te gaan. Geen enkel antwoord hoeven we voor zoete koek te slikken, geen enkel ant-
woord is bij voorbaat en absoluut waar. Een aangereikt antwoord moet in het eigen leven 
indalen, daar eventueel zeggingskracht krijgen of nieuwe vragen oproepen. Maar eén 
ding is zeker, Prediker worstelt met vragen die herkenning oproepen en hij komt met 
antwoorden die ons te denken geven. Hoe vaak zeggen wij niet tegen elkaar: pluk de 
dag, carpe diem. Je weet nooit hoe lang het je goed gaat, geniet dus van elke dag die je 
gegeven is. Is het niet van de grote dan van de kleine dingen. Brood en wijn, een bijzon-
der voorwerp, het gezelschap van mensen die betekenisvol voor je zijn. Toegegeven, 
makkelijker gezegd dan gedaan, ook in een wereld in nood. Maar het is precies die le-
venswijsheid die we hier zoeken en die een vorm van houvast biedt. Of we het wat som-
bere levensgevoel van Prediker nu wel of niet delen, of God nu eerder een vraag- of een 
uitroepteken is. 
Ik ga nu niet meer in op de relatie die Prediker legt tussen zijn levenswijsheid, rampspoed 
(Sint Maarten) in de wereld en de dood. We maken het op deze startzondag niet al te 
somber maar willen het leed in de wereld ook niet buitensluiten. Maar zo ergens, dan in 
een geloofsgemeenschap zijn leven, vreugde, rampspoed en dood aan de orde, ook in 
hun samenhang. En Prediker hint erop dat juist het besef dat ons leven eindig is het leven 
bijzonder maakt, uniek. En omdat het leven eindig is moeten we het dankbaar vieren in 
het besef dat het ons geschonken is. Ook al is het leven niet altijd leuk, maak er wat van. 
Wat je er dan precies van moet maken? Ook daar geven Bijbelverhalen antwoorden op, 
maar uiteindelijk kun je die vraag alleen zelf in jouw eigen leven beantwoorden. Daarmee 
is de cirkel rond en zijn we terug bij de vraagzijde van het bestaan. 
Maar we staan daar dus niet met lege handen. Talloze bronnen van zin helpen ons om er 
iets goeds van te maken. En we staan er ook niet alleen maar als gemeenschap. Samen 
op zoek naar oriëntatie. Zonder 100 procent antwoordgarantie, maar met een rijk, open 
te benutten zingevingskader als steun in de rug. Houvast. Aan de vraagzijde van het be-
staan. Voorwaar een mooi thema om in dit huis van zin samen over in gesprek te gaan. 
Amen.
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