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Meditatie Ekklesia Tilburg    27-12-2020 
 

Geschreven door Jan Glorius 
 

 
“Een tijd voor dankbaarheid.” Een bezinning bij Oudjaar. 
 

Lezing Prediker 3, 1 – 13

Voor alles is een uur, 
een tijd voor alles onder de hemel: 
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Een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven
een tijd om te planten, een tijd om planten te rooien. 
Een tijd om te doden, een tijd om te genezen, 
een tijd om af te breken, een tijd om op te bouwen. 
Een tijd om te huilen, een tijd om te lachen, 
een tijd om te treuren, een tijd om te dansen. 
een tijd om stenen te gooien, een tijd om stenen te stapelen, 
een tijd om te omhelzen, 
een tijd om zich van omhelzingen te onthouden. 
Een tijd om te zoeken, een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren, een tijd om weg te gooien. 
Een tijd om te verscheuren, een tijd om te repareren. 
Een tijd om te zwijgen, een tijd om te spreken. 
een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten, 
een tijd van oorlog, een tijd van vrede.

Wat heeft een mens dan bij alles wat hij doet 
aan al zijn inspanningen?

Ik zag wat God de mensen heeft gegeven 
om mee bezig te zijn: 
hij heeft alles mooi op tijd gedaan 
en heeft hun hart besef van duur gegeven.

Maar nooit kan een mens bevatten 
wat God allemaal doet van a. tot z. 
Ik heb gezien: voor hem is niets anders goed 
dan blij te zijn en zich te goed doen in het leven, 
dat hij eet en drinkt en 
geniet van al zijn inspanningen:

Een gave van God is dat.

(vertaling Gerard Swüste uit “Uit het leven gegrepen”)

 
Overweging 
Tijd is een rekbaar begrip. 
We gebruiken het woord “tijd” op verschillende manieren. 
Het kan kloktijd zijn: het woord “uur” in het eerste vers van de lezing lijkt
daar op te slaan. 
Maar alle anderen keren in dit bekende hoofdstuk uit Prediker slaat “tijd”
niet op een exacte datum of tijdstip. 
Het gaat daar om “het juiste moment”: 
“Als de tijd er rijp voor is” zou je kunnen zeggen, wat ik overigens een heel
mooie uitdrukking vind.
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We lezen 14 tegenstellingen in Prediker. 
Dat 2 maal 7 heeft ongetwijfeld een betekenis, net als die positieve en
negatieve aspecten die genoemd worden. 
Het gaat over de volheid van ons leven, met mooie en zware kanten, tijden
van voor- en tegenspoed.

Lees ik daar nog een tegenstelling? 
God heeft alles mooi op tijd gedaan, lezen we. 
En God heeft de mens besef van duur gegeven. 
Wij hebben kennelijk geen invloed op het verloop van de afwisseling
tussen goede tijden en slechte tijden, we weten alleen van hun duur.

God heeft alles mooi op tijd gedaan. 
God heeft de tijd in handen, 
God weet wanneer ergens de tijd rijp voor is. 
De mens niet, die kan de tijd het alleen maar verduren, volgens Prediker.

De mens rest niets anders dan te nemen wat er komt 
en te genieten wanneer dat kan. 
..voor hem is niets anders goed 
dan blij te zijn en zich te goed doen in het leven, 
dat hij eet en drinkt en 
geniet van al zijn inspanningen
We mogen dit niet lezen als een oproep tot een losbandig leven, denk ik, 
maar wel als een dankbaar aanvaarden van al het goede dat ons gegeven
is 
én van de vruchten van onze inspanningen. 
Want ook die zijn in zekere zin een gave van God.

Er is de laatst tijd een kleine hype ontstaan, in ieder geval binnen de
protestantse kerk. 
Mensen worden aangespoord om duizend dingen op te schrijven waarvoor
ze dankbaar zijn. 
Je neemt een opschrijfboekje en neemt af en toe tijd om daar in te
schrijven. 
Je begint elke zin met “Ik ben denkbaar voor…” of iets in die trant. 
En je schrijft op wat er spontaan in je naar boven komt: 
grote dingen zoals dankbaarheid voor het leven 
en kleine dingen als het roodborstje dat regelmatig je tuin of balkon
bezoekt.

Het geeft een positieve boost aan een somber jaar met een “tijd om te
huilen”, een “tijd om te treuren” en een tijd om “zich van omhelzingen te 
onthouden.”

Neem de tijd eens voor zo’n dankbaarheidsboekje, zo rond oud en nieuw. 
Ik ga het in ieder geval doen. 

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/gGYj0z
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=33658ea2e177f427d67e0cd40&id=b4eba79730
javascript:;


28-6-2021 Meditatie zondag 27 december 2020 ET

https://mailchi.mp/b0f0aae897aa/meditatie-zondag-27-december-2020-et?e=adee85f844 4/5

En ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen. 
Die mag je me mailen (janglorius@kpnmail.nl), dan kom ik er in een latere
nieuwsbrief op terug.  
Je hoeft jouw duizend dingen niet met mij te delen. Die blijven privé. 
Maar ik hoor graag hoe het was om ze op te schrijven, ook als je maar tot
416 bent gekomen... 
Succes en een positief begin van het nieuwe jaar, onder de hoede van de
Ene.

 
Psalm 91 

Wie een schuilplaats heeft bij de allerhoogste, 
wie mag overnachten in de schaduw van de geweldige, 
die zegt tot de LEVENDE: 
‘Mijn geborgenheid, mijn vesting, 
mijn God op wie ik vertrouw.’ 
Want hij zorgt dat je niet verstrikt raakt 
in het net van de vogelaar, 
in rampen die zijn als de pest. 
Hij schermt je af met zijn wieken, 
je kunt schuilen onder zijn vleugels; 
een schild, een muur is zijn trouw. 
Je hoeft niet bang te zijn voor de verschrikking van de nacht, 
voor de pijl die vliegt overdag, 
voor de pest, die rondwaart in het donker, 
voor koorts die je bij volle zon overmant.

Zouden er duizend sneuvelen aan je kant, 
aan je rechterhand tienduizend, 
jou raakt het niet. 
Je hoeft maar met je ogen te knipperen 
en je ziet al hoe met slechte mensen 
wordt afgerekend.

Ja, jij, JIJ bent mijn schuilplaats! 
De allerhoogste heb je gekozen als onderkomen. 
Kwaad zal je niet overkomen, 
bij je tent krijgt onheil geen kans. 
Zijn engelen heeft hij opdracht gegeven 
jou te behoeden op al je wegen. 
Ze dragen je op handen, 
-je zou je voet nog kunnen stoten aan een steen. 
Je loopt over de leeuw en de adder, 
se welp en de slang vertrap je.
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‘Omdat hij aan mij is gehecht 
laat ik hem ontkomen. 
Hij leve hoog, want hij kent mijn naam. 
Hij roept, ik antwoord, 
bij hem ben ik in tijden van nood, 
ik bevrijd hem, zorg dat hij gerespecteerd wordt. 
Tot in lengte van dagen krijgt hij wat hij wil, 
ik laat hem zien dat ik bevrijd! 
 
(vertaling Gerard Swüste, uit: “Altijd hetzelfde lied”)
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Ons mailadres is: 
nieuwsbriefET@gmail.com 

 
 

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door? 
U kunt uw voorkeur opgeven of uitschrijven uit deze lijst 
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