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Preek van 6 september 2015, 12e zondag van de zomer  
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

WOLKENWAGEN 

U maakt van de wolken uw wagen. (Psalm 104,3) 

Verwondering 

Als jongetje van veertien keek ik vanuit het raam van mijn jongenskamer vaak 

naar de wolken. Ze riepen een diep gevoel van ontzag in mij op. Het was op 

mooie dagen een drijvend Alpenlandschap. Vooral het lichtende wit van de 

rijzende bloemkoolwolken tegen een diepblauwe lucht deed in mij een religieuze 

ervaring ontwaken. Nooit heb ik mij dichter bij God gevoeld dan toen. Diepe 

vreugde golfde door me heen. Wat was het goed om in leven te zijn!  

Het is niet mijn gewoonte om mijn persoonlijke religieuze leven zo open en bloot 

op de preekstoel tentoon te stellen. Maar vandaag doe ik het een keer. Om u te 

prikkelen ook eens na te denken over uw mooiste geloofservaring. Niet dat u die 

ook  hardop uit moet spreken – nu of later. Maar gewoon, om ze de plek te geven 

die ze verdienen. Veel mensen dragen namelijk een innerlijke censuur bij zich die 

afkeurend fluistert: ‘De mensen zullen je een zwever vinden.’ Of: ‘Het is vast 

inbeelding.’ Veel mensen schamen zich ervoor. Niet doen! Nergens voor nodig! 

Als een kind 

‘Kijk, papa,’ zegt een jongetje, ‘een krokodil!’, en hij wijst naar de wolken. Zijn 

vader lacht: wat zo’n mannetje al niet in de wolken ziet. Die vader ziet alleen nog 

maar waterdamp, H2O. Dat heeft hij zo geleerd op school. Maar hopelijk maakt 

zijn kind ook weer het kind in hemzelf wakker. Want een kind wantrouwt 

namelijk zijn eigen verbeelding nog niet. Jezus leerde de mensen dan ook om 

opnieuw te leren kijken als een kind. Dan zie je zoveel meer – ook van God.  

Durft u nog te kijken met een kinderlijke blik? Och, natuurlijk: je bent geen kind 

meer. En je moet vooral ook niet kinderáchtig worden. En dan: die kinderlijke 

blik kan je ook zomaar weer afgenomen worden. Je hoeft alleen maar even naar 

het journaal te kijken. Dat is vaak al genoeg om ook te ervaren dat het leven 

soms ook een vloek is. Denk aan dat beeld van de vluchtelingenjongetje dat deze 
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week dood aanspoelde op het strand. Een mens kan dus niet altijd op de toppen 

van de religieuze ervaring staan. Je wordt er soms ook hardhandig vanaf 

gedonderd. Hoe hoger de ervaring, hoe dieper soms ook de val. Geloven kent 

ook dorre perioden, tijden van aanvechting, van ongeloof zelfs. Maar laat nu al 

die mitsen en maren eens even voor wat ze zijn, en stel jezelf die vraag: wanneer 

voelde ik me dicht bij God? 

Universeel 

Zo’n moeilijke vraag is dat nu ook weer niet. Iedereen kan erover meepraten. 

Dergelijke ervaringen zijn universeler dan je denkt. Dat is de les die je uit Psalm 

104 kunt trekken. De dichter van dat lied heeft namelijk vrijmoedig de taal van 

een heiden geleend. Zijn lied lijkt namelijk verdacht veel op een Egyptische 

Zonne-hymne, toegeschreven aan farao Akhnaton. De dichter van de Psalm 

kende die hymne kennelijk, herkende er zijn eigen religieuze ervaring in en 

gebruikte grote delen ervan voor zijn eigen loflied op de God van Israël.  

Psalm 104 verwoordt dus een ervaring die mensen van alle tijden en plaatsen 

met elkaar kunnen delen. Het is de ervaring van verwondering en vreugde om 

het bestaan. De verwondering en vreugde over de dingen en de dieren en 

wereld. Dat ze er zomaar zijn! En dat jij er deel van uit mag maken!  

Deze week overleed Oliver Sacks, de neuroloog, die wereldberoemd werd door 

de film ‘Awakenings’, die gaat over een deel van zijn leven en werk. Hij was al 

geruime tijd ziek. In The New York Times kondigde hij zelf al min of meer zijn 

overlijden aan. Maar hij deed het in dankbaarheid. ‘Ik kan niet zeggen dat ik niet 

bang ben. Maar ik ben voor alles dankbaar. Dat ik als voelend en denkend wezen 

op deze prachtige planeet kon zijn, is een enorm voorrecht en avontuur geweest.’ 

Ik weet niet of Sacks een gelovig mens was. Maar religieuze mensen overal ter 

wereld, hebben een adres waar naartoe zij hun dankbaarheid kunnen sturen: 

God.  

De Geest van God 

Psalm 104 is een uitgebreide bedankbrief voor het voorrecht en avontuur dat 

leven heet. Eerst richt de dichter zijn oog op het uitspansel en de wolken. Dan 

zingt hij een loflied op de aarde. Vervolgens komt het leven op aarde in beeld. 

Het oog gaat dan opnieuw naar omhoog en het ziet zon en maan. De zee wordt 

ook niet vergeten. En tenslotte mondt alles uit in een spetterend sluitstuk: een 
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lofzang op Gods Geest. Waar je die tegenkomt? In de kerk? Hopelijk wel. Maar 

Kuitert zei al: ‘Als je God buiten de kerk niet tegenkomt, kom je Hem in de kerk 

ook niet tegen.’ De Geest van God laat zich dan ook vinden zo wijd de wereld 

strekt. 

De Geest van God – ze is als de wind. De wind zie je niet, maar je merkt hem wel. 

Aan het ritselen van de bladeren in de bomen, aan het wapperen van een vlag. 

Zo is de Geest van God: je ziet haar niet, maar merkt haar wel. Waaraan merk je 

de Geest van God dan? ‘Aan het leven zelf!’ juicht Psalm 104. Natuurlijk, ook aan 

bijzondere mensen als Albert Schweitzer, Martin Luther Kind of Bonhoeffer. 

Maar wat dacht u van uw eigen hond of parkiet? Dat klinkt gek, maar zo ziet 

Psalm 104 het: alles wat ademt, ademt Gods Geest! Er is niets waarin God niet 

te vinden zou zijn. Daarom kunnen mensen God overal tegenkomen.  

Wantrouwen 

Behalve Simon Knepper dan – die loopt er gewoon aan voorbij. Wie dat is: Simon 

Knepper? Och, iets van hem zit in ons allemaal. Maar hij is allereerst een auteur 

van het volgende gedichtje: 

 

Wat me nu is overkomen, 

Loop ik langs een rijtje bomen, 

Vliegt er aan mijn linkerhand 

Plots een braamstruik in de brand. 

 

Echter zie! Het veldgewas 

Valt niet uit elkaar in as, 

Maar het blad bleef ongeschonden 

Of geen vuur en vlam bestonden. 

 

Je begrijpt, ik stond versteld! 

Toch de brandweer maar gebeld.  

 

Het gedicht refereert aan het roepingsverhaal van Mozes. ‘Mozes! Mozes!’ riep 

een stem. En Mozes gaf gehoor. Maar Simon hoort niets meer. Zijn gedicht is 
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daar ontwapenend eerlijk over. Zijn waarnemingsvermogen is verschraald tot 

wantrouwen. De zaak moet geblust worden, dat is alles. En de Simon Knepper in 

onszelf loopt ook vaak aan de Here God voorbij zonder Hem te herkennen.  

De bloeiende Betuwe 

En toch komen nog genoeg mensen God tegen. Ook in de natuur. Wat zeg ik: 

juist in de natuur! Daar wordt in kerkelijke kringen soms wat laatdunkend over 

gedaan. Maar kerkelijke christenen kunnen van al die mensen die God vooral in 

de natuur tegenkomen leren dat God niet opgaat in het verhaal van kruis en 

opstanding. Er is ook nog zoiets als schepping. De orthodox-hervormde theoloog 

Van Ruler schreef: ‘De bloeiende Betuwe en het kruis van Christus zijn niet tot 

elkaar te herleiden.’ Zei Jezus zelf trouwens ook niet zoiets? Wie iets van God 

wilde merken, zo leerde hij de mensen, moest ook eens in de natuur gaan kijken 

en letten op de vogelen des hemels en de leliën des velds. Ze preken beter dan 

sommige dominees. Nou ja, dat laatste zei hij er niet bij. Maar dat zeg ik er dan 

maar bij, voordat een ander het zegt!  

Om God tegen te komen kun je behalve in het boek van de Bijbel ook in het boek 

van de schepping lezen. Zo staat het althans in een oude protestantse 

geloofsbelijdenis: ‘De wereld is voor onze ogen als een schoon boek waarin alle 

schepselen, groot en klein, de letters zijn die ons te aanschouwen geven wat van 

God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid.’ Gods 

schepselen als letters in het boek van de schepping die samen het verhaal van 

God vertellen: prachtig! Protestanten kúnnen wel poëtisch zijn! 

Liefde het laatste woord 

Iemand zei: ‘Alles goed en wel, maar al die mensen die God tegenkomen in de 

natuur, komen niet schuilen in de kerk als het regent.’ Dat is waar. Het zou 

trouwens niet zo gek zijn. Want als je alleen op de natuur afgaat, kun je het spoor 

van God ook bijster raken. De natuur is ook wreed. Een zonsondergang boven 

zee kan je nog een verheven gevoel geven. Maar een flinke regenbui kan dat 

gevoel al wegspoelen. En wat dacht u van een luipaard dat een antilope pakt? Of 

de bacterie die lepra veroorzaakt. Die geven je niet zo’n spirituele boost. Maar 

ze horen bij dezelfde natuur. Welk gezicht van God komt daar dan uit op?  

Daarom hebben we toch de Bijbel nodig om te horen dat liefde het diepste 

woord is over God. Maar diezelfde Bijbel kan ons ineens ook weer terug 
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verwijzen naar de schepping en het gewone leven. Daar moet het geloof geleefd 

worden. Het geloof loopt dus op twee benen: Bijbel én wereld.  

Voor een tijd een plaats van God 

Daarom kijk ik ‘s morgensvroeg in mijn werkkamer vaak even van mijn Bijbel op 

naar de lucht boven het Papendrechtse Vondelpark. Daar drijven nog steeds 

diezelfde wolken als eens toen ik veertien was. Nee, niet dezelfde natuurlijk. Die 

van toen zijn al lang opgelost. Zoals elk schepsel verschijnt en - als het z’n gang 

voltooid heeft - weer verdwijnt. Wolken zijn ook een beeld van ons eigen leven. 

Vluchtig, veranderlijk. Want zoals een wolk die drijvend langs de blauwe lucht, 

voortdurend van vorm verandert om op den duur op te lossen in het blauw van 

de hemel, zo verandert ook de mens voortdurend. Om eens weer op te lossen in 

God. 

Psalm 104 noemt wolken een wagen van God. Maar als de wolken ook een 

symbool kunnen zijn van ons eigen leven, kun je ook zeggen: wij zelf, vluchtige 

en veranderlijke wezens, zijn het voertuig van Gods Geest. ‘De mens is voor een 

tijd een plaats van God’ (Achterberg). Hij is dus dichterbij dan je denkt. Voor je, 

achter je, naast je, boven je, onder je, in je – zo dichtbij als de lucht die je in- en 

uitademt.  


