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Preek van 20 september 2020 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

HET SCHONE (1) – DUBBELFOCUS 

Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. (Psalm 19,5) 

De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. (Psalm 19,8) 

Kathedralen 

 

Bij Almere en Apeldoorn zijn twee bijzondere kathedralen te vinden. Ze staan 

midden in de natuur. U ziet hierboven de eerste. Het is een kathedraal van 

bomen. Je ziet duidelijk van boven de vorm van een klassieke kerk.  

 

Bij het tweede plaatje is dat wat lastig te zien. Je ziet alleen wat boomstronken, 

maar samen vormen ze ook de omtrek van een kathedraal. Deze is te vinden bij 

Apeldoorn.  

Ze zijn beide van de kunstenaar Marinus Boezem. En ze beelden uit – althans 

voor mij – dat voor veel mensen de natuur hun heiligdom is. Ze doen er spirituele 

ervaringen op. En de kunstenaar verbindt die met de christelijke traditie.  

Lieve kracht 

Veel mensen komen God vooral tegen in de natuur. Rikkert Zuiderveld (van Elly 

en Rikkert) komt zelden in een kerk. Zijn kathedraal is het bos, zegt hij zelf. En hij 

is bepaald geen vaag gelovige. 

Veel mensen zullen dat herkennen. De natuur brengt je in contact met een 

geheim dat je overstijgt. Toon  Hermans schreef: wie blies de wind zijn adem in 
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/gaf mens en dier hun wezen / wie schreef de teksten, welke pen / voor merels 

en voor mezen // je voelt als iemand huilt of lacht / of als de regens zingen / dat 

zich één grote, lieve kracht / verbergt in alle dingen 

De Gever 

Een moderne psalm. Psalm 19 in een nieuw jasje, zou je kunnen zeggen. Want 

dat Bijbellied bezingt ook de schoonheid van de schepping. Góddelijke 

schoonheid.  

In kerken is weleens denigrerend gedaan over mensen die God in de natuur 

ontwaren. Maar als je God niet tegenkomt buiten de kerk, vind je hem erbinnen 

ook niet. Want geloven begint bij de verwondering om al wat is. Psalm 19 raakt 

er niet over uitgezongen. In steeds weer nieuwe bewoordingen stapelt de Psalm 

beeld op beeld om de gave van het bestaan te bezingen. En waar er een gave is 

daar moet een Gever zijn. De hemel verhaalt van Gods majesteit, / het uitspansel 

roemt het werk van zijn handen, / de dag zegt het voort aan de dag die komt, / 

de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.  

Schoonheid 

De schepping vertelt en zingt! Dichterlijke vrijheid? David, de schrijver van de 

Psalm, hóórde nog dat de dingen ons iets vertellen. Nee, het is geen letterlijke 

stem natuurlijk. Maar woordeloos vertellen de blauwe hemel en de wolken die 

daar als witte Alpenreuzen langs drijven, het verhaal van Gods schoonheid.  

Schoonheid - een vergeten thema bij protestanten. Vroeger legden we alle 

nadruk op de waarheid. Tegenwoordig op het goede, op het juiste handelen. 

Maar het schone – de derde waarde naast het ware en het goede – wordt nog 

weleens vergeten. Maar wie zich nooit laaft aan het schone van de schepping, 

loopt leeg of wordt een fanaticus. En daar hebben we er in de religieuze wereld 

al veel te veel van.  

Poëtische taal 

Er is een spraak zonder klank. Een taal die reikt tot aan de uiteinde van de wereld. 

Het is de taal van de schepping. De dingen hebben ons iets te zeggen. In onze 

moderne samenleving hebben we dat omgedraaid: voor ons telt wat wíj over de 

dingen te zeggen hebben. Water is niet meer dan H2O. En de natuur is ons 
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wingebied. Maar we gaan langzamerhand zien dat we daarmee de stem van de 

natuur hebben gesmoord. Vervuiling alom. We maken de natuur kapot. 

Terecht dat daardoor een tegenbeweging op gang is gekomen. Maar alle 

pogingen om het goede te doen, zullen stranden als we niet beginnen bij de 

verwondering om de schoonheid en de grootheid van de wereld waarin wij 

geboren werden. Bij wat de wereld óns te zeggen heeft. Daar heb je wat 

poëtische en mystieke voelhorens voor nodig. En dat is ons in onze traditie door 

steile dogma’s en protestants activisme hardhandig afgeleerd. Maar daar moet 

de bekering wel beginnen: bij de diepe eerbied voor de schoonheid van het 

leven. Op het moment dat ik deze preek schreef, kwam de zon op. ‘Een jonge 

bruidegom die het bruidsbed verlaat!’ zingt de Psalm. Na de eerste nacht met 

zijn geliefde staat zo’n bruidegom herboren op (en de bruid ook, zo mogen we 

hopen, al heeft de mannelijke Bijbel daar minder oog voor). Zo is de zon elke dag 

nieuw. Overdreven taalgebruik? Wij weten met onze nuchterheid wel beter? 

Welnee, wij hebben iets áfgeleerd! Wij zijn symboolblind geworden. Laten we 

dus vanuit onze armoede niet neerkijken op hen die méér zagen en zien dan wij.  

Lasnaad 

De natuur is een kathedraal waar Gods lof ononderbroken klinkt. Vindplaats van 

de Eeuwige. En toch – er zit een wonderlijke lasnaad in de Psalm. Een rare 

overgang. Want halverwege gaat het loflied van de schepping over in een ander 

loflied: een loflied op de wet van God. Wat raar! Waarom is dat? 

Eerst moeten we dit misverstand wegwerken. Bij ‘wet’ denken wij aan regeltjes; 

dit niet doen, dat niet doen en ‘pas op hoor!’ Maar een jood (en het Eerste 

Testament is een joods boek) dacht aan de Tora. De Tora: de eerste vijf boeken 

van de Bijbel. Daar staan veel wetten en regeltjes in, maar vooral ook verhalen: 

over de eerste scheppingsdagen, over de aartsvaders en Jozef, over de Uittocht 

uit Egypte. Het woord ‘wet’ in Psalm 19 gaat over die Tora. En Tora betekent 

zoiets als wegwijzer. Ze leert je hoe te leven. En vooral hoe God betrokken is bij 

de weg van mensen in die wijde wereld die Hij geschapen heeft. 

Bevrijdingsgeschiedenis 

Kijk, en nu begrijpen we ook beter (hoop ik) waarom de Psalm daar een loflied 

op kan zingen. Want die Tora laat zien hoe God meegaat met mensen. Het is een 
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bevrijdingsgeschiedenis. De Tora leert ons de naam van God spellen: Ik zal er zijn. 

Hij gaat mee op onze weg. En onderweg zal Hij ons zijn nabijheid tonen. 

Nu terug naar die vraag: waarom ineens die wonderlijke overgang van de 

schepping naar de Tora? Ik weet het natuurlijk ook niet zeker. Ik kan niet in het 

hart kijken van David. Maar misschien heeft hij ons willen laten zien dat je met 

de schepping als vindplaats van God ook niet helemaal uitkomt. Sterker, je kan 

er op je zoektocht naar God Hem rakelings nabij komen, maar ook het spoor 

bijster raken. 

Lieve kracht? 

Wie zegt dat hij God tegenkomt in de natuur, bedoelt met die natuur meestal 

een ondergaande zon of een majestueuze berg. Maar in die natuur loopt ook 

een luipaard die het jong van een antilope pakt. In die natuur komt ook Covid-

19 voor. Een religieuze ervaring bij het eeuwige ruisen van de zee en haar 

golfslag? Jazeker, maar dezelfde zee is ook de baarmoeder van tsunami’s. Ik wil 

maar zeggen: die lieve kracht van Toon Hermans is dus niet in alles terug te 

vinden. En die ervaring doen we allemaal ook bij tijd en wijle op.  

Het geloof dat je opdoet aan de schepping, kan door diezelfde schepping je ook 

uit handen geslagen worden. En daarom spreekt de Psalm misschien liever met 

twee woorden: schepping én geschiedenis. Bevrijdende geschiedenis. 

Geschiedenis waarin God met ons op weg is naar een wereld zónder barsten. En 

over die geschiedenis raakt de Psalm ook niet uitgezongen, want ook hier een 

stapeling van poëtische beelden:  De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht 

voor de mens, wijsheid voor de eenvoudige, vreugde voor het hart, licht voor de 

ogen. Kortom, wat kan je ervan opknappen: van Gods wegwijzer voor mensen! 

Vredeszondag 

Het is vandaag vredeszondag. Ik houd niet zo van die zondagen waarmee wij het 

kerkelijk jaar hebben aangevuld. Maar vrede is wel een centraal thema in de 

Bijbel: sjaloom. Het betekent zoiets als: gaafheid, ongeschonden, bloei.  

Bij vrede denken wij al snel aan afwezigheid van oorlog of werken aan 

ontwapening. Maar vrede doe je ook op in de natuur. Hoe wreed de natuur ook 

is, ze kent één ding niet dat de mensenwereld wel kent: zonde of schuld. Daarom 

heeft de natuur nog iets van het paradijs. Van de vrede en harmonie die God 
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voor ogen heeft. Is dat wat de bomen en de bloemen en de dieren en de sterren 

ons toezingen: sjaloom? Je hebt er wel het verhaal van de Bijbel bij nodig om het 

lied van de schepping goed te horen. Om te kunnen vertrouwen dat God met zijn 

wereld op weg is naar een gave wereld. We zijn er nog niet. De kinderen van God 

moeten in beweging blijven. Daarom lopen ze op twee benen: schepping en 

Bijbel. Beiden leren ze ons de weg van sjaloom. Het gaat om dubbelfocus. En 

zoals je alleen met twee ogen diepte ziet, zo biedt deze dubbelfocus zicht op de 

dieptelagen van onze wereld waar de Gever van alle leven zich verbergt.  

Het is vredeszondag. De regenboogvlag wappert. De regenboog: teken van Gods 

sjaloom met zijn schepping. Want God hing – zo gaat het verhaal van de Tora – 

zijn boog in de wolken als teken van ontwapening. De natuur toont ons dus 

tekenen van een ontwapenend God. En zoals bij de ontmoeting met een 

ontwapenend mens, word je ook bij een ontwapenend God er zelf ook zachter 

van. Vreugdevoller vooral. Het opent je ogen: God, wat is je wereld mooi!  


