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eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: Wie dut mij wat? 

Preek 
Prediking n.a.v. : Prediker 8: 11 en 12  
Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het 
kwaad geneigd. Een zondaar kan wel honderd maal kwaad doen en toch vele jaren leven. 
Natuurlijk weet ook ik: het zal een mens die ontzag voor God heeft goed vergaan – want hij 
heeft toch ontzag voor God? 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
  
U hebt vast wel eens gehoord van de Drentse artiest Daniël Lohues. Man achter popgroep 
Skik. Treffend brengt hij het hedendaagse levensgevoel onder woorden met refrein van 
liedje ‘Op fietse’: “Wie dut mij wat, wie dut mij wat, wie dut mij wat vandage. 'k Heb de 
banden vol met wind, nee ik heb ja niks te klagen.” 
  
Hoevelen zijn ergens met deze bewustheid onderweg in dagelijks leven:  “Zolang ik niet 
ontdekt wordt, kan ik gewoon mijn gang gaan.” En Gód? Ach, praatjes. God straft toch niet. 
Boontje komt echt niet altijd om zijn loontje. Trouwens: Jezus zegt toch Zélf, dat God zon 
laat opgaan over bozen en goeden (Mt.5:45).’ 
  
Prediker zegt het zó: Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart 
maar al te snel tot het kwaad geneigd. Wie dut mij wat? Een zondaar kan wel honderd maal 
kwaad doen en toch vele jaren leven. Wat wordt daarmee bedoeld? Honderd keer gaat het 
goed, maar een kéér komt er toch een eind aan...? 
  
Néé, de bemoediging van Prediker en Paulus is van geheel andere aard: “Natuurlijk weet ook 
ík… En wij wéten dat voor wie God liefhebben, álles bijdraagt aan het goede. En tóch! Het zal 
een mens die ontzag voor God heeft góed vergaan - want hij heeft toch ontzag voor God?” 
Maar ís dat ook altijd zo? Voorbeeld. 
 
Steve Saint (61): uitvinder vliegende auto. Raakte onlangs zwaar gewond bij testvlucht/rit. 
Deze zendingspiloot heeft passie om in Amazonegebied van Ecuador indianen te vertellen 
over Jezus. Géén landingsbaan nodig?! Of toch wèl? Als we denken aan zijn pa, die tot 1956 
daar hetzelfde werk deed. Vermóórd. Zoontje pas 5! 
 Steve daarover: “Beslissend is niet wat er met jou gebeurt, maar hoe jij ermee om gaat!” 
Kijk, dát is nu leven uit kracht van de belofte. Weten wie God is als je op moment x getroffen 
wordt door vormen van ellende. Wie in goede dagen geestelijk is voorbereid, kan in slechte 
tijd meer aan. Als ik omringd door tegenspoed!  
Hoe schenkt God dan leven? Door onze zorgen en ziekten te leggen in de hand van Hem, die 
op Golgotha riep: Mijn God, mijn God! Daar worden onze problemen niet direct opgelost. 
Maar komen ze tot rust bij Hem, die gezegd heeft: Ik ben met u álle dagen. Met variant op 
begin: “Wie dut oe wat, als God veur oe is!” Amen. 


