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Prediker 12: 1-8 
1Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – 
voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: 
In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. 
2Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet langer stralen, 
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt. 
3De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, 
de soldaten kromgebogen voortgaan, 
de maalsters langzaamaan verdwijnen, 
de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. 
4Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, 
de molen geen geluid meer maakt, 
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, 
wanneer hun lied versterft. 
5Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar. 
De amandelboom behoudt zijn wintertooi, 
de sprinkhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt uit. 
Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat. 
6Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, 
de gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt, 
het scheprad bij de put wordt stukgebroken. 
7Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, 
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, 
die het leven heeft gegeven. 
8Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte. 

 

Vragen 
- De Prediker beschrijft de gebreken die ontstaan bij het ouder worden in 

beelden. Bedenk welke gebreken de Prediker beeldend verwoordt. 
- Misschien herken je één of meerdere gebreken. Wat vind je in dat geval van 

de conclusie in vers 8? 
 
 
Muziek 
Alles is lucht (Stef Bos en Frank Boeijen) 
https://www.youtube.com/watch?v=boOH1g0maTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=boOH1g0maTQ
http://www.youtube.com/watch?v=boOH1g0maTQ
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Gedicht van Huub Oosterhuis 

Zwart als git wordt het licht 
aardedonker de zon en de maan 
en de sterren. 

De huisbewaarder vlucht uit het huis 
en onbeheerd blijft het achter. 

Bomen van mannen beven als riet 
toonloos wordt een liedje gezongen. 

Ach olijven je smaakt me niet meer 
amandelbomen bloei niet voor mij. 

Weg weg van je eeuwige huis 
roepen de doodgravers door de straten. 

Voort, naar onze blijvende woning 
roepen de doden de levenden toe. 

Het zilveren lint wordt doorgeknipt 
de gouden lamp valt stuk op de vloer. 

Stof wordt stof en leem wordt leem, 
alles keert naar zijn oorsprong terug. 

De adem stroomt naar de ademzee, 
tot hem die leeft. 

Zwart als git wordt het licht 
aardedonker de zon de maan 
en de sterren. 

 
 
 

Om te doen 
- ‘Leve het leven?!’ is het thema dit jaar. Maar de dood hoort bij het leven en 

we hebben allemaal te maken met oud(er) worden. De prediker beschrijft  
het op treffende wijze en Oosterhuis kan er ook wat van. 
Hoe zou jij het proces beschrijven? 
Het mag best een klaagzang worden, maar dat is zeker niet verplicht. 


