
“De slang: nieuw bewustzijn” Thomasviering 29 januari 2023

Thomasviering 29 januari, 19.00 uur in de Oude Kerk, aansluitend informeel samenzijn in de 
Potkaamp. Tweede viering van een siezoensdrieluik ‘Bijbelse dieren’, als onderdeel van ‘Groen 
geloven’. 
Iedereen, ongeacht achtergrond of levensovertuiging is van harte welkom om deze laagdrempelige 
viering mee te beleven!
Voorganger: ds. Johan  Meijer, pianist Albert van Eldik. Organisatie: Thomasvieringencommissie.  

De slang wordt in de Bijbelse traditie gezien als een listige en venijnige verleider. Denk maar aan 
het verhaal waarin de slang de mens aanspoort om van de verboden vrucht te eten. In die zin sleurt 
de slang de mens mee in de zonde. Maar welk nieuw bewustzijn ontstond er door te eten van de 
‘verboden appel’ van de boom van kennis van goed en kwaad? Met dit thema vullen wij de Heilige 
Chaos van 20 minuten, waarbij je je vrij mag bewegen door de kerk. Er is gelegenheid een 
‘noodkreet’ op te schrijven, een voorbede te formuleren, in een klein groepje over de thema-vraag 
nadenken, in stilte zitten, een kaars aansteken.  Er is geen preek, maar wel veel ruimte voor je eigen 
gevoel en beleving. 

een meditatieve tekst

“Waarachtig, wij moeten bidden tot God met een oprecht hart en niets heimelijk in ons hart 
verbergen, waarmee wij God niet wilden bedriegen, maar waarvan wij toch de moed niet 
hadden Hem dit toe te vertrouwen.
Daarom luidt het: werpt al uw zorgen op God. Dit is niet gemakkelijk, reeds niet om oog op alles
te houden en evenmin om alles in één greep te kunnen vatten. Het is moeilijk te geloven, dat 
God zich om de kleinste dingen bekommert, moeilijk om niet trots te zijn en te weigeren God 
iets te vragen, – terwijl er toch velen zo lichtzinnig zijn, dat zij juist door die lichtzinnigheid 



kunnen geloven, dat God zich bekommert om het geringste wat hun overkomt.
Daarom gebruikt de Schrift ook het woord werpen, om de energie tot uitdrukking te brengen, 
die aan een krachtig besluit eigen is. Want wij raken gemakkelijk in zorgen verstrikt en ook al 
spartelen we tegen: die zorgen verstrikken ons steeds meer zoals de slangen van Laokoon. 
Zorgen zijn de pienterste sofisten waartegen alle argumenten te pletter lopen.”

(Kierkegaard)

De Laocoöngroep is een van de beroemdste beeldengroepen 
uit de Oud-Griekse beeldhouwkunst. Het beeld stelt de 
Trojaanse priester en ziener Laocoön met zijn twee zoons, 
Thymbraeus en Antiphantes, voor. 

 Het verhaal achter deze afbeelding is dat de Trojaanse 
priester Laocoön de Trojanen wilde waarschuwen om het 
paard van Troje niet binnen te halen. Volgens de overlevering
werden de priester en zijn zoons vervolgens gewurgd door 
slangen van Poseidon. Uitgebeeld wordt het moment waarop
Laocoön en zijn zoons gewurgd worden door twee slangen 
die gestuurd zijn door Poseidon (of Pallas Athena). 
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