
Alles heeft zijn tijd… 

Op zaterdag 15 oktober waren we met ons project ‘De Bijbel komt binnen’ te 

gast in de kleinste kerk van onze pastorale eenheid. In Poederlee dus. Er was 

behoorlijk veel volk in de eucharistieviering. We hebben intussen al een mooie 

meereizende groep gevormd. We zijn steeds met een mooi groepje. Graag willen 

we delen wat hen in de bekende tekst van Prediker heeft geraakt. 

Alles heeft zijn tijd 

Een tijd om op te bouwen 
en af te breken 
 

In de tekst van Prediker wordt een hele opsomming gemaakt wat in een tijd 

allemaal kan gebeuren. Het is raar om zeggen maar ik heb het bijna al mogen 

meemaken. De tekst dwingt me dus om te nemen wat op mijn pad komt. Het 

leven is een geschenk maar ook soms een beproeving. Het is belangrijk om dat 

goed te doorvoelen en af en toe eens stil te staan. Wat is genieten? Ik heb de 

genade dat ik zelfs van mijn werk kan genieten. Tevreden zijn met jezelf. 

Alles heeft zijn tijd 
Een tijd om te beminnen  

en te onthouden 
 
Je belandt van de ene levensstadium in de andere en die hebben allemaal hun 

eigenheid. Het is goed om af en toe God te bedanken voor dit alles en het 

vertrouwen bij Hem te zoeken. Alles komt van Hem. We mogen natuurlijk niet 

alles aan God toeschrijven. Oorlog en haat komt vaak van de mens zelf. Iemand 

stelt de vraag: waar wil God met mij naartoe? Wat helpt om stand te houden? 

Daar zwoegen veel mensen mee. Meestal als er iets erg gebeurt in je leven val je 

even stil. De tekst gaat over levenskunst. Wanneer ben je als mens gelukkig?  

Alles heeft zijn tijd 
Een tijd om lief te hebben  
en om te haten 

 
Het is belangrijk dat je tevreden bent met jezelf en met de talenten die je hebt 

gekregen. Altijd genieten is eigenlijk niet menselijk. Ik zie vaak bij de jongere 

generatie dat die zwoegen voor de verkeerde dingen…God heeft een inzicht in de 

tijd gegeven. Ik zie vaak veel mensen met stress omdat ze te weinig rust hebben 

en geen tijd nemen om te genieten. De voorwaarden van geluk komen van God 

en iet alleen van de mens. Verdriet is soms nodig om weer te kunnen lachen. 

Liefhebben is niet alleen een gave maar ook een opgave.  

Alles heeft zijn tijd 

Er is een tijd van oorlog  
en tijd voor vrede 

 
Levenskunst is dankbaar in het leven staan ook al heb je een tegenslag. Je kan 

ook niet alles zelf oplossen…soms moet je er afstand van nemen. Ook loslaten en 

niet blijven vastzitten. Dat is het voordeel van ouder worden: dat je meer 

relativeert. God is aan het werk ook al hebben we dat vaak niet door. Misschien 



wil de schrijver van de tekst dat we allemaal levenskunstenaars worden…(JB 

Gierle) 


