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Preek van 28 februari 2021, 2de zondag van de 40 dagen 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

HET GAAT ME DAGEN 

…totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.  (2 Petrus 1,19) 

Woord van God? 

Het Goede Boek: zo noem ik de Bijbel. Maar het kan ook een gevaarlijk boek zijn. 

In handen van letterknechten wordt het al snel een wapen van het eigen gelijk. 

Een wapen ook om een ander mee te bestrijden. 

‘Woord van God’ wordt het genoemd. Maar dat is het niet zomaar. Van de Bijbel 

kan je ook de roeptoeter maken van jouw opvattingen. Dan pak je er iets uit wat 

jou uitkomt en zegt: ‘Zo zegt de Heer’. Maar je bedoelt: ‘Zo zie ik het.’ Dan lees 

je zonder te gaan verstaan. Ver-staan – neem dat even letterlijk: op een andere 

plaats gaan staan. Je krijgt er een andere kijk. Maar jij blijft daarentegen op je 

plek. Je blijft staan bij de letter. Maar de letter moet Geest worden. 

Petrus? 

Die oude wijsheid vind je terug bij de schrijver van de Petrusbrief.  ‘De schrijver 

van de Petrusbrief’ zeg ik met opzet. Want Bijbelgeleerden zijn ervan overtuigd 

dat niet Petrus zelf de schrijver kan zijn geweest. Het kwam in die tijd wel meer 

voor. Brieven of boeken werden toegeschreven aan een bekend persoon.  

Hoe dan ook, de brief bevat sowieso wijsheid van de oudste kerk. En die wijsheid 

zit hierin: de Schrift (waarmee toen het Oude Testament werd bedoeld) werd – 

nee, niet letterlijk genomen. Laten we zeggen: hij werd wóórdelijk genomen – 

woord voor woord werd serieus overwogen. Maar er moest nog dit bijkomen: 

een innerlijk weten. 

Piekervaring 

De Bijbelschrijver grijpt terug op het verhaal van de verheerlijking op de berg. 

Petrus was erbij geweest. Ook hij hoorde de stem uit de hemel. De stem die zei 

dat Jezus Gods geliefde Zoon was. Een piekervaring. Een ervaring die we allemaal 

weleens zouden willen hebben. Iets dat onomstotelijke zekerheid biedt. 
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Misschien speelde dat ook voor de lezers van de Petrusbrief. Maar de schrijver 

leidt hen ergens anders naartoe. Die weg die hij wijst zou ik zo formuleren: van 

de extatische geloofservaring (1) terug naar de woorden van de Schrift (2) die 

vervolgens leiden naar de kleine genade van een innerlijke wijsheid (3). 

Mozes en Elia 

De brief schrijft over ‘de profeten’. Misschien worden daar in het bijzonder 

Mozes en Elia mee bedoeld. Mozes en Elia – ze verschenen in het visioen op de 

berg. Ze worden In het Oude Testament allebei profeten genoemd. Maar hun 

namen stonden in het jodendom van die dagen ook symbool voor heel Oude 

Testament, de toenmalige Bijbel ook van de jonge kerk.  

Petrus noemt deze profeten een lamp in het donker. Want het leven kan donker 

zijn. Kijk maar naar deze coronatijd. Iedereen spreekt over de vraag wanneer er 

weer licht is aan het eind van de tunnel. In het donker moet je tasten. Loop je 

wel goed? Gebruik dan de Schrift als je zaklamp, zegt de Petrusbrief. Het helpt je 

om je weg te vinden in het leven – zeker in perioden waarin het donker is. 

Totdat 

De Petrusbrief verwijst zijn lezers dus van de extatische ervaring terug naar de 

realistische situatie waarin mensen vaak in het donker hun weg moeten vinden. 

Van de piekervaring naar de laagvlakte van het dagelijks leven. Daar kan de 

Schrift een lamp zijn voor je voet. Geen grote woorden. Nuchter. 

Tot zover niets nieuws. Die boodschap kom je meer tegen. Neem Psalm 119: ‘Uw 

Woord is een lamp voor mijn voet,’ zingt het lied. Maar het verrassende van het 

stukje dat we lazen zit in het woordje ‘totdat’. Gebruik de Bijbel als lamp, totdat… 

Morgenster 

Totdat wat? ‘Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat,’ schrijft de brief. 

De morgenster - het is de planeet Venus die zichtbaar vlak voordat de dag aan 

gaat breken. Vandaar ‘mórgenster’: ze kondigt een nieuwe morgen aan. In de 

Bijbel is het ook een naam voor Christus. Hij is het teken van een nieuwe tijd, van 

de wereld van het licht. Daarom is onze kerk er naar genoemd.  

Terug naar de boodschap van de Petrusbrief. De lezers worden opgeroepen om 

de Schrift te gebruiken – nee, niet als wapen van hun eigen gelijk, maar – heel 
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bescheiden -  als een zaklamp om je weg te vinden in het leven. Totdat de 

morgenster zal opgaan. Wat wordt daar mee bedoeld? Ja kijk, daar tast ook ik in 

het onzekere. Je zou misschien denken: totdat Jezus wederkomt. Dan breekt een 

nieuwe dag aan. Maar de Petrusbrief schrijft niet: ‘Totdat de morgenster opgaat 

over de wereld’, maar: totdat de morgenster opgaat in je hart.’ 

Buiten moet naar binnen 

Wat zou dat kunnen betekenen? Ik doe een poging. Er kan een moment komen 

dat de omgang met de Schrift zich bij jou verinnerlijkt. Er gaat jóu iets dagen. Je 

innerlijke ogen gaan open. Er gaat je een licht op. Een innerlijk weten rijst op in 

je hart. Dan ben je niet meer helemaal afhankelijk van die Bijbel. De letter van 

het boek heeft plaatsgemaakt voor de Geest die in jou woont. Misschien niet 

spectaculair. Het is niet als fel zonlicht; het is een morgenster. Het is een kleine 

genade. Een kleine verheerlijking op de berg. Je verkeert met God.  

Zou de Petrusbrief zo bedoeld kunnen zijn? Zo gek is dat niet. In de kerk is dit 

soort wijsheid altijd bewaard gebleven. Zo luidt een mystieke wijsheid: ‘Als 

Christus duizend maal geboren zou zijn in de stal, maar niet in ons hart, dan was 

zijn geboorte overbodig.’ Voor wat rationeel ingestelde gereformeerden klinkt 

dat misschien zweverig. Maar onze bevindelijke broeders en zusters binnen de 

PKN zijn er vertrouwd mee.  Wat ‘buiten’ is, moet ‘binnen’ komen.  

Mystiek  

En die boodschap heeft maatschappelijk het windje mee. De belangstelling voor 

mystiek groeit in onze samenleving. Hoeveel mensen lopen niet op 

pelgrimspaden? Op weg naar Santiago de Compostella schijnt het soms filelopen 

te zijn. En in deze coronatijden wandelt Nederland meer dan ooit. We 

herontdekken de natuur.  

Is dat mystiek dan? Nou ja, het gaat vooral om het besef dat we leven in een 

groter geheel. Groter dan alles wat maakbaar is. En veel mensen zoeken de stilte 

om zich beter te kunnen voegen in dat grotere geheel. Noem het grotere geheel  

God. Noem het morgenster. Maar er gaat je iets dagen.  
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Kloosters 

Je moet eens proberen een kloosterweekend te organiseren. Het is dringen 

geblazen. Natuurlijk, in deze tijd even niet. Wij moesten als geloofsgemeenschap 

van de Morgenster een kloosterweekend afzeggen in verband met corona. Maar 

als er weer normale tijden aanbreken, moet je vaak meer dan een jaar van te 

voren boeken. Retraites – ze zijn populair.  

Dat klooster is misschien wel een goed beeld van waar het ook in dat wonderlijke 

woord van Petrus om draait. In een klooster a) heerst stilte, b) zijn er de getijden: 

het ritme van het dagelijks bidden en lezen uit de Schrift, waardoor er c) 

spirituele wijsheid groeit waar je goed mee door het leven komt. Waarom trekt 

Taizé zoveel jongeren? Omdat er honger is naar mystiek. Het is een mythe dat 

alle jongeren uitsluitend flitsende presentaties en opzwepende muziek willen. 

Omfloerster 

Terug naar de brief van Petrus. We gingen van de piekervaring op de berg terug 

naar de woorden van de Schrift die je vervolgens leiden naar spirituele wijsheid. 

Die wijsheid is niet een alles verblindend licht. Het gaat om een morgenster. Die 

wekt een verlangen dat wordt gevoed met honger. Dat zet je in beweging. Het 

houdt je gaande. Het biedt zin. Het geeft je reden om ’s morgens  je bed voor uit 

te stappen. Omdat er iets daagt. Je kunt het niet vastpakken, maar het wenkt je 

de toekomst in. 

U merkt: ik ga steeds omfloerster spreken. Maar dat is omdat het zo moeilijk in 

rationeel overdraagbare termen te spreken. Maar misschien kun je het zo 

zeggen. Je hebt dat oude liedje: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.’ 

Dat is het. De intensieve omgang met gebed en in Bijbel kan spirituele wijsheid 

wakker kussen. Wijsheid die kan groeien. 

Worden 

Dat heeft op zijn beurt ook weer z’n weerslag op hoe je de Bijbel leest. Zeg niet 

te snel: de Bijbel is Gods Woord. De Bijbel kan Gods Woord wórden: als je je 

eigen vooroordeel telkens opschort en onbevangen openstaat. Dan ontdek je: 

de Bijbel is een boek vol spirituele wijsheid. Een spiegel voor de ziel. Voor wie er 

wijs mee omgaat, kan er iets gaan dagen.  
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Het is dus een cirkel. De Bijbel biedt wijsheid voor wie er met wijsheid naar op 

zoek is. Probeer in die cirkel te komen. Soms vind je niets. Maar verrassend vaak 

wel. En gaandeweg gaat je iets dagen. Zoals een dichter (W.H. Auden) aan het 

eind van zijn leven over zichzelf schreef: ‘Hij heeft God nooit gezien / maar één 

of twee keer dacht hij / Hem te horen spreken.’ Een voorzichtig ‘dacht hij’: daar 

zit de wijsheid. Maar ook: hij hoorde God spreken – daar zit de spiritualiteit.  

Dat God in ons, mensen van De Morgenster, de morgenster zal doen opgaan en 

spirituele wijsheid wekt.  


