Silo

23 februari 2014

Voorganger: ds Arie de Boer

Schepping!
Genesis 1

Eerste van serie van drie preken over de Heilige Geest

De laatste keer dat ik hier voorging (in dec. 2013 op 4e advent) heb ik gezegd
dat het fundament van ons geloof en dus het eerste waarvan wij ons
voortdurend opnieuw bewust mogen zijn is dat God er is, om ons heen en in
ons denken en voelen (Ps 139)
Vervolgens: Wij mogen leven in Zijn Aanwezigheid. Vandaag de eerste woorden
over ons mens-zijn in de bijbel : Genesis. Het woord betekent wording. Hoe
wordt ik mens van God? Waarmee begint dat ‘mens van God zijn’, ‘menswording’?
Het scheppingsverhaal zegt mij dat menswording begint bij de geest van God
Vandaag is het de eerste zondag over de heilige Geest en de eerste tekst in de
bijbel die over de Geest spreekt: in de NBV de ‘Adem van God’ genoemd, die
over het water en de aarde wervelt.
De Geest van God, zijn heilige Adem, bezield wie ‘koud zijn en versteend’ (Sb 7)
Wij blazen liefdevol in onze verstijfde en koude handen als we onze
handschoenen zijn vergeten.
Zo begint het verhaal van God en mens. Met te vertellen van die uitzonderlijke
warme liefdevolle Geest die zoekt om aan te raken en binnen te komen. Om
het hart dat is versteend, zacht te maken en te verwarmen. Hij gaat over een
woest, harde en lege aarde. En het is een grote chaos op aarde.
God is de Aanwezige en ik lees hoe Hij te werk gaat.
Gods Geest, God’s adem ademt licht en warmte en leven over duisternis,
doodsheid, hardheid. Zie, wat die adem van God te weeg brengt!!:

In het licht krijgt alles aanzien en een eigen soortnaam. En al wat leeft groeit en
bloeit heeft een ongekende schoonheid!
Ik beleef Genesis 1 als een diepzinnig dichterlijk liefdesverhaal. Een explosie
van vrolijkheid, kleuren, muziek.
God beziet wat Hij heeft gemaakt en is er zeer blij mij! God geniet!!
De schepping getekend door zijn liefde!
Ik kan het scheppingsverhaal eigenlijk alleen begrijpen vanuit de liefde van
God. Gods liefde geeft de schepping en de mens betekenis. Dat gegeven
herhaalt zich in alle tijden. Ik kan ook zeggen: Het Genesisverhaal is God’s
liefdesverhaal van alle tijden. God is één en al liefde
Die liefde houdt nooit op met scheppen. So wie so is niets ter wereld zo
‘scheppend’, zo ontdekkend, vernieuwend en verfrissend als de liefde. Kijk
maar. Hoe werkt de liefde.
Als een mens onverwacht binnen je gezichtsveld is gekomen, en daardoor is
opgedoken uit de grijze anonimiteit van 13 in een dozijn, wordt hij/zij iemand
voor jou met een gezicht, een verhaal, een geschiedenis
Alleen door de liefde krijgt een plant, dier, mens een naam en is niet meer
dezelfde. En dat alles heeft met God te maken, lees ik in Genesis.
Als ik maar één mens werkelijk lief heb heb ik de grond van de schepping
gevonden en de diepste betekenis van mijn bestaan.
Als ik maar één mens lief heb, heb ik iets van God gezien in die mens. Als er iets
gezegd kan worden over God dan is het dat Hij er is, liefde is en erop uit is Zijn
liefdevolle invloed op mij te hebben. Overal waar ik liefde ontmoet zie ik iets
van God. Dat maakt het raadselachtige van Gods Geest te verdragen.
God’s Geest is niet anders is dan de persoonlijkheid van de Vader en van Jezus.
Aan Jezus kun je aflezen dat God alleen maar goede liefdevolle bedoelingen
heeft die aansluiten bij onze diepste verlangens en behoeften.
Niets om bang voor te zijn! In tegendeel. Wij worden zacht en teder geroepen.
Wij worden liefdevol genodigd (!) het geheimenis te naderen, er met ons hart
ja tegen te zeggen. Wees welkom Heer! Vervul mij met Uw Geest!

