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Preek van 25 augustus 2019 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

EEN PALEIS IN DE TIJD 

God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn 

scheppingswerk. (Genesis 2,3) 

Iemand anders 

In een van de romans van Bernlef lopen twee hoofdpersonen door een 

Oosteuropese stad. Het is zondag. ‘Wat vind je van deze stad?’ vraagt de man. 

‘Zondag is zo anders,’ zegt de vrouw. ‘Dan is het net of de mensen de stad niet 

zelf hebben gebouwd, maar of de gebouwen en alles er door iemand anders zijn 

neergezet.’ 

Toen ik die zin destijds las, vond ik dat een mooie omschrijving voor de zondag. 

Even laat de mens alles los. Er is ruimte voor iets van een overzijde. Iets dat niet 

in onze macht ligt. Dan is het net alsof de dingen er door iemand anders zijn 

neergezet. Mooi! Maar ik was al snel ontnuchterd. Want de vrouw zag het zelf 

niet als iets positiefs. Ze vervolgde namelijk: ‘Het lijkt allemaal een beetje 

benauwder dan door de week als de winkels open zijn.’  

De sabbat is er voor de mens 

Benauwd: dat kennen we natuurlijk óók van de zondagen van vroeger. Dat 

bekrompene. Dit niet doen. Dat niet doen. Voor veel kinderen uit christelijke 

gezinnen was de zondag de meest saaie dag van de week. Beklemmend ook. 

Alsof Jezus nooit gezegd had: ‘De mens is er niet voor de sabbat, maar de sabbat 

is er voor de mens.’ 

En toch lijkt de mens van vandaag niet meer gediend van zo’n rustdag. We laten 

maar moeilijk ons dagelijks leven los. De winkels moeten open. Je moet alles 

kunnen doen wat de rest van de week ook kan. Alle dagen gaan op elkaar lijken. 

We zijn verslaafd aan de cirkel van produceren en consumeren.  

De mens de kroon? 

Het christendom heeft daar misschien – ongewild misschien, maar toch - aan 

meegeholpen. Wat is de kroon op de schepping? Eeuwenlang is daarop 
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geantwoord: de mens. We zagen onszelf als de kers op de taart van de wereld. 

Het hoogtepunt. Gods meesterstukje. Want zijn we niet geschapen naar zijn 

beeld? En had God ons niet de aarde gegeven om daarover te heersen?  

Wel dat deden we. Met een werkwoede die veel goeds heeft opgeleverd. Maar 

ook met een ongecontroleerde controledwang (!) die ons verslaafd heeft 

gemaakt. Verslaafd aan onze heersende positie.  En dat heeft ook veel kapot 

gemaakt. De lucht is vervuild. Plastic overal. Dier- en plantensoorten verdwijnen. 

Afijn, we hoeven het allemaal niet breed uit te meten. Het is dagelijks in het 

nieuws. De aarde zucht onder de heerszucht van de mens. 

God genoot 

Wij kroon op de schepping? Dat had je gedacht! Welke dag werd door God 

gezegend? Niet de zesde toen de mens werd geschapen. Maar de zevende dag 

toen God rustte van ál het scheppingswerk.  

Een mooi menselijk beeld trouwens van Hem die ons voorstellingsvermogen te 

boven gaat: God leunde achterover. Het kon. Het werk was gedaan. De schepping 

was compleet. Hij kon haar van een afstandje gaan bekijken, zoals een schilder 

het gemaakte schilderij van een afstandje beoordeelt. En de Eeuwige was 

tevreden over wat Hij gemaakt had. Hij zag: het was tof. Tof – het Hebreeuwse 

woord voor goed. Het licht en het donker, de hoge bergen en de laagvlakten, de 

zeeën en de meren, de planten en de dieren, de begonia en de lelie, de zebra en 

het konijn, teveel om op te noemen – wat was het tof! En God kón ook 

achterover leunen, omdat Hij in de schepping een schepsel had geplaatst dat nu 

voortaan zou weerspiegelen wie Hij was.  

Burn-out 

Toch de mens als kroon op de schepping dus? Welnee, de sabbat! En op de 

sabbat gaat het God om héél de kosmos. Niet alleen de mens. Wij zijn zélf 

mensgericht geworden. We gingen de schepping zien als slechts het decor van 

het eigenlijke toneelstuk: dat van onze geschiedenis.  

Maar we gaan nu steeds beter zien dat onze eigen geschiedenis aan het 

doordraaien is. In het groot met alle milieuproblematieken. Maar ook in het 

klein. Pakweg vijfentwintig jaar geleden gingen we voor het eerst spreken over 

burn-out. De mensen die het hadden waren vijftigers. Maar gaandeweg 
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verlaagde de leeftijd waarop burn-out toesloeg. Eerst kregen ook veertigers er 

last van. Toen dertigers. En nu zijn er twintigers en tieners die opgebrand raken. 

We kunnen onszelf niet meer stilzetten. 

‘Niets is onder controle’ 

Een van mijn Facebook-vrienden heeft als omslagfoto op zijn pagina een tekst 

die met grote woorden op een muur is gekalkt. Er staat: ‘Relax! Nothing is under 

controle’ – ‘Ontspan! Niets is onder controle’. Maar dat vinden wij juist een 

verontrustende gedachte! We moeten en zullen zelf controle houden!  

Tegelijk gaan steeds meer mensen naar kloosterweekeinden. Of op 

pelgrimstocht naar Santiago of langs het Pieterpad. Waarom? Om hun hoofd 

leeg te maken. Om even onder die controledwang uit te zijn. Om even uit het 

dagelijks leven te stappen en lopend diepere waarden te ontdekken. De stilte 

zoeken. Je leven verbinden met diepere lagen. Je gaat open staan voor dat wat 

niet maakbaar is. Voor de gave van het leven. Wij maken van het leven teveel 

een opgave. Die is er natuurlijk ook. Er moet gewerkt worden. Maar het meest 

wezenlijke in het leven is niet maakbaar. We hebben er geen controle op. Relax! 

Het valt ons toe. Het is gegeven goed. En waar iets gegeven is, is een Gever. De 

sabbat is bedoeld om in het licht van zijn ogen naar heel het gegeven leven te 

kijken en het te vieren. 

Sabbatsjaar 

Een joods geleerde noemde de sabbat een ‘paleis in de tijd’. Een mooie 

uitdrukking. God woont het liefst – nee, niet in een stenen gebouw, maar in de 

tijd die is vrijgemaakt voor de viering van de vreugde om de schepping. Daar laat 

de Schepper zich het best vinden. Maar wij zijn dat paleis stukje voor stukje aan 

het slopen. Maar er zou weleens meer behoefte aan kunnen zijn dan ooit.  

De Bijbel kent zelfs een sabbatsjaar. Niet zoals wij dat kennen: een vrij jaar voor 

hen die het kunnen betalen. Een sabbatsjaar is in de Bijbel elk zevende jaar 

waarin de landbouwgronden braak moeten blijven liggen. Ook de natuur moet 

op adem kunnen komen. Wat zijn wij ver van die wereld afgeraakt! We raken 

niet alleen zelf buiten adem, ook de aarde toont tekenen van burn-out. Het blijkt 

dus niet zo’n gek idee van God: perioden van rust voor mens en natuur. Er zit 

een ritme in het leven. In- en uitademen. Wie alleen inademt, stikt. De wereld 
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snakt naar een paleis in de tijd. Kunnen wij daar dan niet een steentje aan 

bijdragen? We weten waar we de bouwstenen kunnen halen.  


