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Preek van 13 mei 2018 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

EEN TOEZEGGING 

Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 

(Genesis 9,13) 

Trakteren 

‘Ik zou weleens een teken van God willen krijgen,’ zei iemand, ‘Dan zou mijn 

geloof wat steviger zijn.’ Wel, dat teken heeft God gegeven. Als de hemel donker 

en dreigend oogt, maar de zon doorbreekt, speelt zich tussen licht en donker een 

schouwspel af van bovenaardse schoonheid. De regenboog. Het Bijbelverhaal 

weet te vertellen dat dit een teken van God is. 

Okke Jager (een dominee die vroeger erg bekend was en die later mijn docent 

was op de domineeschool)  trakteerde op zo’n moment zijn kinderen toen ze nog 

klein waren. Hij voegde er eerlijkheidshalve aan toe dat dit ook bedoeld was om 

de moed er in te houden tijdens regenachtige vakanties. Maar goed, een 

regenboog was voor hem het teken: dat moeten we vieren.  

Maken en breken 

‘Ik zou weleens een teken van God willen krijgen.’ Wel, dat teken heeft God 

gegeven - de regenboog. Of – zoals de Bijbel kortheidshalve zegt -: de boog. En 

denk bij die boog dan niet allereerst aan de boog van een poort. Dat kan 

natuurlijk ook. Maar de Bijbelschrijver gebruikt het woord van pijl en boog. Het 

is een wapen. Een wapen dat God voorgoed aan de wilgen – of nee: aan de 

wolken hangt. 

We moeten ook de harde werkelijkheid achter dat magische schouwspel zien, zo 

lijkt de Bijbelschrijver te willen zeggen. ‘Waarom grijpt God niet in?’ – ook zo’n 

vraag die je vaak tegenkomt. Net als: ‘Ik zou weleens een teken willen krijgen.’ 

‘Waarom grijpt God niet in? Er is zoveel ellende in de wereld.’ Begrijpelijke vraag. 

Maar als God ingrijpt, kan dat desastreuse gevolgen hebben. Hij kan ons maken 

en breken. Het verhaal van de zondvloed laat dat zien. Maar God belooft: ik zal 

in het vervolg niet meer breken, alleen nog maar maken. Hij hangt zijn wapen 

voorgoed in de wolken. 
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Huiveringwekkend 

Het is goed om dat te benadrukken. Veel mensen maken van God een soort 

huisdier: Hij is er wel, maar je hebt er alleen maar plezier van. Maar dat is niet 

de God van de Bijbel. Wanneer mensen de Eeuwige ontmoeten, gaat dat altijd 

ook gepaard met ontzag en vrees. Ze voelen instinctief: hier hebben wij te maken 

met Iets of Iemand in wiens handen wij zijn als was. Een beroemde 

religiewetenschapper beweerde: wat alle religies gemeen hebben is het besef 

van een mysterie dat fascineert maar tegelijk huiveringwekkend is.  

Maar dat huiveringwekkende mysterie wordt in ons Bijbelverhaal gepresenteerd 

als een macht die zich eenzijdig ontwapent. Hij kan ons overdonderen, maar zal 

het niet meer doen. Het teken is de boog. Vrolijk in veelkleurigheid. Je wordt er 

vanzelf blij van. Iedereen zou zich meteen naar de bakker of ijsboer moeten 

haasten: trakteren geblazen. Dit moet gevierd worden. 

Een verbond 

‘Ik zou weleens een teken van God willen zien.’  Wel, dat teken is er: de boog! 

Het is het teken van Gods verbond met de aarde. Al ver voordat God een verbond 

sluit met Abraham en zijn nageslacht, is er al het verbond met de hele mensheid. 

Nee, met de hele schepping: mens én dier én ding.  

Een verbond – dat is een toezegging, een belofte. En een belofte is een 

eigenaardige vorm van taal. Het is een taal waarin dat wat er gezegd mét dat het 

gezegd wordt, ook daadwerkelijk gebeurt. Het is een beetje filosofisch, maar ik 

probeer het uit te leggen. Voorbeeld. Als ik zeg: ‘Ik waarschuw je voor dat 

gevaar’, gebeurt mét dat ik het zeg ook wát ik zeg, namelijk dat ik waarschuw. 

Dat is een andere uitspraak dan: ‘Morgen gaat Jan naar Den Haag.’ Dan moet Jan 

nog daadwerkelijk naar Den Haag gaan. Als Jan niet gaat, is mijn uitspraak niet 

waar. Maar als ik zeg: ‘Ik verklaar de zitting voor geopend’ is de zitting ook 

meteen geopend. De belofte van God is zo’n uitspraak: met dat ze uitgesproken 

wordt, is het waar. Maar het wordt nog eens bezegeld ook. Met een teken 

waardoor we, elke keer als wij het zien, weer weten: het is nog steeds waar. 

Tussen mensen 

Nog een voorbeeld. Straks zal het huwelijk van F. en A. gezegend worden. Komt 

niet zo vaak voor in een gewone kerkdienst: een zegen over een huwelijk. Dat 
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maakt het ook tot zo’n bijzondere gelegenheid. In de familiekring van De 

Morgenster gaan F. en A. beloften uitspreken. Het begin daarvan luidt: ‘Ik wil 

hier voor God en zijn gemeente opnieuw aan jou mijn trouw toezeggen.’ Met dat 

zij het zullen zeggen, voltrekt zich wat zij zeggen. 

Ik gebruik dat voorbeeld natuurlijk, omdat een verbond niet alleen een zaak is 

tussen God en mensen, maar ook tussen mensen onderling. Je zegt iets toe dat, 

mét dat je het zegt, waar wordt. Je voltrekt iets.  

Goede en kwade dagen 

In de belofte die F. en A. elkaar zullen geven, zal ook sprake zijn van voorspoed 

en tegenspoed. Ze zullen elkaar toezeggen: ‘In vertrouwen wil ik met jou onze 

weg vervolgen, wetend van goede en kwade dagen.’ Heel reëel. Net zoals de 

regenboog een reële plaats heeft: ze verschijnt tussen donkere wolken en het 

zonlicht. We zullen het donker nooit helemaal achter ons kunnen laten. Ook in 

jullie leven, F. en A., zullen er donkere wolken geweest zijn. En in jullie verdere 

leven zullen er nog weleens donkere wolken zijn. Maar het licht van Gods liefde 

zal ze beschijnen. En tussen donker en licht krijgt het verbond van God met jullie 

kleur en plaats.  

Tijdens ons voorgesprek zei jij, F., iets leuks. Toen ik vertelde dat het verhaal van 

deze dienst het verhaal van de regenboog zou zijn, zei je: ‘O leuk, er wordt 

meestal verteld dat er aan het eind van de regenboog een pot met goud staat, 

maar bij ons is er dan een zegen.’ Het was natuurlijk een grapje. Maar er zit een 

kern van waarheid in. Zoals God zijn boog over de wereld spant, zo spant God 

zijn liefde en trouw over jullie. 

Nooit kapot 

De regenboog is een breekbaar en ongrijpbaar teken. Zo is het er en zo is het 

weer verdwenen. Je kunt het niet vastpakken. Het is een kwetsbaar fenomeen. 

Zoals elke toezegging breekbaar is. Geen groter pijn dan wanneer een toezegging 

achteraf niet waar blijkt te zijn. Kijk, als Jan achteraf niet naar Den Haag gaat, 

terwijl ik de dag ervoor gezegd had dat hij wel zou gaan, soit… Jammer dan. Het 

blijkt niet waar geworden. Maar geen groter pijn dan wanneer een toezegging 

niet wordt volgehouden. Dan gaat er iets dat er al was of leek te zijn kapot.  
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Maar het teken van de regenboog gaat, ondanks zijn ongrijpbaarheid en 

kwetsbaarheid, nooit kapot. Van tijd tot tijd laat God ons zien dat zijn boog nog 

steeds in de donkerste wolken hangt. Het is het teken van zijn eeuwige trouw. 

Onder die boog mogen ook jullie, F. en A., jullie leven vervolgen. Onder de hoede 

van de Eeuwige. Maar je moet me één ding beloven. Elke keer als jullie in je 

verdere leven een regenboog zien…. Precies, elkaar trakteren! 


