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Voorganger: ds. Dick van der Vaart 
Lezing: Psalm 8 

 

 

Gemeente van Christus, 

Het eerste vers van de bijbel dat iedereen wel uit het hoofd kent 
luidt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was 
nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods 
Geest zweefde over het water.“  

In de bijbel kan water zowel het symbool van leven zijn als het 
symbool van dood. In het tweede scheppingsverhaal lezen we dat 
midden in de hof van Eden een rivier ontspringt die zich vertakt in 
vier grote rivieren die de hele aarde van water voorzien. Hier is water 
het symbool van leven. 

In het verhaal over de zondvloed is het water het symbool van de 
dood. In het verhaal waar Jezus over het water loopt is het water ook 
het symbool van de dood. De Opgestane Heer gaat er niet in ten 
onder. 

Is het water van de oervloed, waarin in het eerste vers van de bijbel 
sprake is, nu het symbool van het leven of het symbool van de dood? 

In het verleden werd het dikwijls uitgelegd als chaoswater. Water 
waarin nog geen orde geschapen was en daarmee werd het wellicht 
niet meteen het symbool van dood maar wel het symbool van 
wanorde die de dood tot gevolg kan hebben. 

Verderop in de bijbel lezen we over watermonsters die symbool zijn 
van het kwade. De slang in de hof van Ede is eigenlijk ook een 
watermonster. En Jona wordt door een grote vis opgeslokt. 

Wanneer je het water ziet als symbool van de dood en het kwaad dan 
wordt het daarmee een tegenmacht van God. Een macht die als 
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vijand van God gezien moet worden. Een symbool van het kwaad die 
door een almachtige God moet worden verslagen zoals Sint Joris het 
watermonster van de draak versloeg. Zo gezien moet God geweld 
gebruiken om de chaos te verslaan. 

De Amerikaanse theologe Catherine Keller heeft een andere visie op 
het water van de oervloed. Zij ziet het ook als chaoswater. Maar zij 
ziet chaos niet als iets louter negatiefs. Het chaoswater heeft 
scheppingskracht. Het draagt de mogelijkheid van creativiteit in zich. 
De chaos kan zich ontwikkelen tot orde. Er kan iets nieuws uit 
geboren worden. Denk b.v. aan brainstormen. Je hebt een probleem. 
Je hebt er niet direct een oplossing voor. Dan ga je met een paar 
mensen bij elkaar zitten en iedereen vertelt zonder al te diep na te 
denken wat er bij hem of haar opkomt. Een chaos van ideeën, een 
ongeordende brainstorm maar zo worden creatieve ideeën geboren. 
Uit chaos komt orde voort. 

Zo kan de schepping voortkomen uit het chaoswater. Zo is het 
chaoswater zowel het symbool van mogelijkheden en creativiteit en 
leven als ook het symbool van wanorde, het kwaad en de dood. 

Wat gebeurt er nu wanneer wij vanuit deze visie naar de wereld om 
ons heen kijken? We zien veel chaos: oorlog, armoede, 
milieuvervuiling, klimaatopwarming…noem maar op. Vanuit de visie 
op het chaoswater als alleen maar het symbool van het kwade en de 
dood zou je er somber van worden. Maar wanneer je beseft dat de 
chaos niet alleen als negatief beschouwd hoeft te worden maar ook 
creatieve mogelijkheden in zich draagt, dan kijk je met andere ogen 
naar de wereld. De oorlog draagt de mogelijkheid van vrede in zich, 
armoede draagt de oplossing van rijkdom in zich. Milieuvervuiling en 
klimaatopwarming dragen de oplossing ervan in zich. Ze wachten 
alleen op Gods scheppende woord. 

Hoe klinkt Gods scheppende woord? Dat lezen we in psalm 8 vers 3:  

“U die aan de hemel uw luister toont- 
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met de stemmen van kinderen en zuigelingen 

bouwt u een macht op tegen uw vijanden 

om hun wraak en verzet te breken. “  

God spreekt met de stemmen van kinderen en zuigelingen. God 
spreekt met zachte, weerloze stem. En de vijanden van God blijken 
net als het chaoswater niet alleen maar het symbool van het kwaad 
en de dood. Ze blijken gevoelig te zijn voor de stem van God, de stem 
van kinderen en zuigelingen. 

God verslaat de chaos niet als Sint Joris de draak d.m.v. geweld maar 
door de stem van kinderen en zuigelingen d.w.z. Hij doet een beroep 
op de barmhartigheid van mensen. 

Catherine Keller heeft ook een hele creatieve visie op het laatste 
bijbel boek de Openbaring van Johannes. In de Griekse grondtekst 
wordt dit boek “de apocalyps“ van Johannes genoemd. En het woord  
“apocalyps “ , hoewel het “openbaring “ betekent heeft vooral de 
betekenis van ondergang en vernietiging gekregen. Er zijn heel wat 
rampenfilms verschenen , films over de ondergang van de aarde, 
door water of vuur of een oorlog of een inval van buitenaardse 
wezens die het woord “aopcalyps“ als titel hadden. 

Later hoop ik nog een keer dieper op het boek Openbaring in te gaan 
maar vanmorgen wil alleen de visie van Catherine Keller doorgeven. 
Een visie waar ik het mee eens ben. Zij stelt dat het in het boek 
Openbaring niet om de vernietiging van de aarde gaat maar om een 
transformatie. Het gaat niet om een “closure “ een afsluiting maar 
om een  “disclosure” een ontsluiting. Zoals het chaoswater voor de 
schepping niet alleen het symbool van chaos en dood is maar ook het 
symbool van creativiteit en leven zo zijn ook de symbolische 
ondergang van de oude wereld niet alleen het symbool van 
ondergang en dood maar ook het symbool van transformatie. De 
oude wereld wordt niet vernietigd maar getransformeerd in een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
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De aarde hoeft niet ten onder te gaan om de komst van een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde mogelijk te maken. Die nieuwe hemel en 
die nieuwe aarde worden geschapen uit de oude hemel en de oude 
aarde zoals God de mens boetseerde van klei uit de aarde. 

De chaos op aarde draagt de creativiteit in zich waarmee een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde geschapen kan worden. Zoals God in het 
scheppingsverhaal spreekt tot het chaoswater zo spreekt Hij tegen de 
chaos op aarde die we zien wanneer we naar het journaal kijken of 
de krant lezen. God spreekt tegen die chaos door de stem van 
kinderen en zuigelingen. Hij spreekt daarmee tot het hart van de 
machthebbers en tot het hart van gewone mensen: “ Ontferm je over 
de kwetsbare kinderen en zuigelingen, ontferm je over de kwetsbare 
armen, ontferm je over kwetsbare vluchtelingen, ontferm je over de 
kwetsbare dieren en de kwetsbare regenwouden, zeeën en oceanen.  

God spreekt maar of zijn woorden effect zullen hebben hangt af van 
het luisteren van mensen. God maakt zich afhankelijk van mensen. 
Hij roept ons op om ons te ontfermen over mensen, dieren en de 
natuur. Wanneer wij luisteren zal Hij onze inspanningen zegenen. 
Wanneer wij de klimaatcrisis, de honger en armoede in de wereld te 
lijf gaan zal Hij ons zegenen. Mozes zegt het in Deuteronomium 31 als 
volgt: 

“ Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op : u staat voor de 
keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het 
leven, voor uw eigen toekomst en voor die van uw nakomelingen., 
door de Heer uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem 
toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij 
uw voorouders Abraham, Isaak en Jacob onder ede beloofd heeft. “ 

God maakt zich afhankelijk van mensen maar daarmee is gelukkig 
niet alles gezegd. Hij heeft ook een eigen werkzaamheid. Hij zegt: Ik 
zal niet loslaten het werk dat mijn hand begon.. Ik zal het niet laten 
gebeuren dat mijn schepping ten onder gaat. Ik zal niet rusten 
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voordat alle mensen in vrede en welvaart leven. Ik zal niet rusten 
voordat de aarde, de zeeën en de lucht weer schoon zijn. Amen. 

 

 


