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We hebben het openingshoofdstuk van de Bijbel gelezen vanmorgen, als ouverture op de
Bijbelstudie module 2 die aanstaande woensdag begint en de titel draagt: BOOMPJE?
BOOMPJE is onderdeel van de uitdrukking: huisje-boompje-beestje waarmee bedoeld wordt
datgene wat de gewone doorsnee mens uit het leven wil halen. Degene die de uitdrukking gebruikt
vaak juist niet! Eigenlijk klinkt de uitdrukking een beetje minachtend. Dat zijn de gewone mensen. Ik
wil meer! Ik wil groots en meeslepend leven! Maar voordat we het boompje met een
wegwerpgebaar aan de kant schuiven, laten we eens kijken waarom het toch een basisbehoefte
verbeeldt. Wat is dat boompje dan, vooral in relatie tot gelovig leven? En welke obstakels en
drempels komen we daarin tegen?
Het huisje, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan: dat is de veiligheid, de geborgenheid, de plek
waar je jezelf kunt zijn, beschut, gesteund en grond onder de voeten.
Maar waar staat het boompje voor? Die verkenning begint vandaag en vertrekt dus bij het oerbeeld
van de aarde, zoals geschilderd in het scheppingsverhaal. Waarom daar beginnen? Wel, of het
boompje nu een esdoorn is van 4 meter of een sequoia van 83 meter hoog, geen boom kan groeien
zonder diep geworteld te zijn in de aarde.
Heeft dat verlangen naar 'boompje' misschien daarmee te maken? Dat het ons herinnert aan ons
eigen aardse zijn, iets waarmee we het contact niet willen verliezen. Dat we in ons leven iets
tastbaars willen, het groen van de natuur, het blauw van het water en het bruin van de aarde, terwijl
we worden omringd door steen en staal en het plastic van de stad en de computertechnologie?
Voelen we misschien ergens aan, dat we niet zonder kunnen, dat het een levensader is, die aardse
dimensie?
Hoe kan het scheppingsverhaal ons vandaag inspireren om dat verlangen aan te wakkeren? Wat mij
betreft door het te lezen als een geloofsgetuigenis van mensen, die onderweg waren in hun
geloofsvertrouwen in God, daarbij concreet onderweg waren naar een aards beloofd land en daarbij
vele malen letterlijk ontworteld zijn geraakt. Het scheppingsverhaal kan niet los worden gezien van
het hele boek Genesis, het verhaal van de aartsvaders en de belofte, dat door hen de hele wereld
met alle volken gezegend zou worden. Het heeft geen enkele zin om het te lezen als een op zichzelf
staand historisch verslag van hoe de schepping precies is gebeurd. Zo wordt geen recht gedaan aan
de kwaliteit van de tekst, die het midden heeft tussen een prachtig gedicht en elegant proza. Noch
aan de bedoeling van de tekst, waarbij de woorden uiterst secuur gekozen zijn als kritiek op de
scheppingsverhalen uit het oude oosten, waarbij de zon en de maan en de sterren als eeuwige goden
werden beschouwd en de goden elkaars rivalen waren, afhankelijk van de zorg van mensen. Nee,
zeiden en zongen zij, die onder de belofte aan Abraham rondzwierven in de woestijn, God zorgt voor
ons en het hele universum! Hij heeft alles gemaakt.
Wat roept het scheppingsverhaal op, als we het nu lezen als gelovige mensen, onder weg met God,
maar ook mensen, die ontheemd zijn geraakt van de natuur?
Op de eerste plaats kom ik terug op wat ik daar tijdens de gedachteniszondag over gezegd heb,
namelijk, dat de schepping vooral een verhaal van scheiden is. En dat in positieve zin, namelijk
scheiden uit de kluwen, die chaos heet. Daar waar chaos is, kan niets groeien. Er is geen ruimte. Alles
zit door elkaar en aan elkaar vast. Er valt niets aan te zien of te herkennen. Net als de tekening van
een tweejarige, die alle kleuren over elkaar heen krast en geen wit plekje op het papier laat mag
blijven. Dat is gelukkig een fase. Daarna mag er onderscheid zijn.

Door te scheiden, het licht van het donker, de dag van de nacht, het land van het water, kan het
leven beginnen, kan de groei beginnen. Zowel in het water als op het land. Elk wezen, elke creatie
naar zijn soort. Door te scheiden ontstaat verscheidenheid en uit verscheidenheid ontstaat
schoonheid. Het is een creatief proces, dat zijn weerga niet kent. Bij mij roept het beeld van
scheiding en onderscheiding dan ook vooral ruimte en potentie op. Alsof de aarde en de ruimte erom
heen enorme variëteit en mogelijkheden biedt. En hoe word ik daarin bevestigd als ik de
schitterende natuurseries van oa de EO bekijk. En wat moet André Kuiper wel niet beleefd hebben in
zijn ruimteschip, als hij de aarde van die afstand kon bekijken. Dat is weergaloos.
Op de tweede plaats roept het een beeld van God op, dat behalve majestueus en groots en enorm
creatief ook zorgzaam en liefdevol is. Neem je ruimte in! Wees vruchtbaar en word talrijk! Neem je
ruimte in en leef! En dat zegt hij niet alleen tegen de mens, maar ook tegen de wezens van een
andere soort, de vissen en de vogels. De zegen van God is niet alleen voor de mens bedoeld, maar
voor het hele aardse bestaan.
En toch, ten derde, neemt de mens een bijzondere plaats in, in dit verhaal. Er worden van de mens
dingen gezegd, die hem/haar onderscheiden van de andere levende soorten in de schepping. Op de
eerste plaats de schepping naar het beeld en gelijkenis van God zelf. En ten tweede de opdracht om
te heersen over de vissen van de zee, de vogels in de lucht, over het vee en alles wat op de aarde
leeft. Daar wil ik graag nog eens dieper op ingaan, maar laat ik me nu beperken tot wat dit betekent
voor de verhouding van de mens tot de aarde en de andere leefsoorten. Het gaat om de opdracht
om de zegen op het aardse bestaan te bewaren en te zorgen voor de schepping. De mens als
gemandateerd zorgdrager.
Kun je daarmee nu zeggen, dat er van het scheppingsverhaal ook een norm uitgaat? Dat is natuurlijk
gevaarlijk terrein. Want voor we het weten worden allerlei verzen uit Leviticus op het
scheppingsverhaal geplakt en daarmee die ge- en verboden universeel gemaakt vanwege een
zogenaamde scheppingsorde. Dat kan niet de bedoeling zijn. Anders moet ik nu gaan controleren of
jullie kledingstukken geen verschillende stoffen in zich hebben. Maar het is evenzeer onzinnig om te
roepen: Adam en Eva kregen dierenvellen van God in Genesis 3, wat is er dan mis met de bontjas?
Maar je kunt wel zeggen, dat van het scheppingsverhaal een vorm van naast elkaar bestaan uitgaat,
het delen van de zegen en het leven door het land en de zee, de planten en de vissen, de bomen en
de mensen, de dieren en de vogels, die vraagt om begrenzing. En waar het de mens betreft, met al
zijn denkpotentie en ontwikkelingsvermogen zelfs zelfbegrenzing. Niet vanwege een wet, maar
vanwege de liefde voor deze aarde, die wij delen met God, de schepper.
Dát is eigenlijk de roep die van 'boompje' uitgaat. Vinden wij in de Schrift inspiratie om deze aarde,
de grond, het water en de bomen en de planten en de dieren zo lief te hebben, dat we dat voelen en
ervaren in ons materiële bestaan? Zijn we werkelijk geworteld in dit aardse, zoals de boom in psalm
1, het beeld van het ware geluk, van werkelijk dichtbij God leven? Die vraag stel ik mijzelf ook, als
niet- huisdierenbezitter, zonder groene vingers. Waar blijkt eigenlijk uit, dat ik de zegen wil delen
met deze aarde? Best een uitdaging. Of behoor ik eigenlijk tot die categorie die denkt: als ik maar
over Jezus vertel, dan mag dat best in mijn eigen jet of een benzineslurpende BMW. Ga ik dan niet
voorbij aan het heilsverhaal, dat God deze hele schepping wil redden en naar haar voltooiing wil
brengen en niet alleen wat mensenzieltjes?
Daarom een hartelijke uitnodiging, naast iedereen, aan alle dierenvrienden, vogelkenners,
natuurliefhebbers en wellicht ook boerenfamilies in Silo, om de Bijbelse zoektocht onder de titel
'boompje' met mij mee te doen. Aanstaande woensdag om 19.30 beginnen we, in Silo. Amen.

Genesis 1-11 is een kritiek op of alternatief voor oude oosterse wereldbeelden (voor 1000 vC)
Atrahasis epos uit Assyrie van 17e eeuw vC grote overeenkomsten Gilgamesh epos rond 2500 vC

