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overdenking

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Wat is de natuur toch mooi, iedere dag is er weer de verwondering om de schepping, en 
daar was ook wat meer tijd en aandacht voor in de afgelopen weken. In eigen tuin, of 
toerend op m’n nieuwe fiets, in de Noordoostpolder, en rond mijn geboortedorp, waar ik 
dankzij een erg mooie knooppuntenroute nieuwe paden ontdekte, werkelijk prachtig.

Wat is de natuur toch mooi, zeiden we, staand bij een vennetje met daarboven een zwerm 
libellen met van die prachtige hemelse vleugeltjes. Ze hapten allemaal insectjes uit de 
lucht. Ja, zo is de natuur ook, eten of gegeten worden. Ja, de natuur zit heel mooi in 
elkaar, maar heeft ook een wrede kant, maar ach…het zijn maar insectjes, nietwaar?! Ja 
insecten die massaal verdwijnen uit de natuur, niet de schuld van die libellen, maar wel 
van de mensheid die de natuur kapot maakt.

Een vader en zijn dochter kijken naar
die machtig mooie film ‘De Nieuwe
Wildernis’ over de
Oostvaardersplassen in de
Flevopolder, waarin de dramatische
verhaallijn zit dat een jong
koningspaardje de winter niet
overleeft. De dochter moet er heel erg
van huilen, het is ook echt heel zielig
om te zien. Het meisje was niet de
enige die er van schreien moest, ik
heb dat ook gedaan. De vader zegt
tegen zijn dochter: ‘maar lieverd, zo is
dus ook de natuur’. 

De natuur is prachtig in al haar glorie, aan Eden gelijk soms, om het met Jesaja te zeggen.
Maar de natuur kan ook een woestenij zijn, een wildernis, eveneens Jesaja.. Geen oord 
van vreugde en gejuich, geen muziek en lofzang. De wreedheid van het recht van de 
sterkste, geen ruimte voor het kwetsbaar koningspaardje, maar een apenrots waar de 
sterkste, stoerste aap bovenaan zit, en de zwakkeren lager of er gewoon afgeworpen 
worden.



En hoe ontwikkeld, beschaafd en geciviliseerd de menselijke natuur ook lijkt, met 
Universele Verklaring van de Rechten van de mens, de menselijke natuur is ook niet zo 
verheffend als ze lijkt. Het recht van de sterkste, de mond van de machtige, en hoe 
machtiger hoe verbijsterender wat er uit die monden komt, of getwitterd wordt, de 
opperapen hebben blijkbaar alle ruimte en worden niet gecorrigeerd. We leerden via de 
catechismus dat de menselijke natuur zondig is en tot niets goeds in staat is… Dat was 
wel heel zwaar aangezet, hoewel vele gelovigen dit wekelijks om de oren krijgen gepreekt,
maar er is wel iets van waar natuurlijk. De menselijk natuur is niet altijd zo verheffend. 

Zeker niet als iemand gaat spreken over Dor Hout, dat Corona een zeis haalt door het 
dorre hout van de samenleving, lees: ouderen. En dat jongeren te veel moeten opofferen 
om de ouderen te beschermen. En storm van protest tot en met Minister de Jonge, en een
nieuwe trending hashtag die begon met Jacqui van 38, die schrijft: “Ik denk dat als jullie 
allemaal toch blijven praten over dat risicogroepen dood mogen, dat jullie dan eens de 
gezichten en of verhalen moeten bekijken van wie jullie willen opofferen. Ik start en ik ben 
#GeenDorHout”. Er volgenden vele vele reacties van mensen van jong tot oud, die wel 
kwetsbaar zijn en zich goed moeten beschermen tegen het virus dat nog lang niet onder 
controle is. 

Dor Hout, werkelijk waar zeg… Ja, als je naar de natuur kijkt, naar de insectjes die door de
libellen worden gegeten, het koningspaardje dat de winter niet overleeft, dan zou je 
zeggen: dor hout. En blijkbaar kan er ook zo over mensen gesproken worden. Dat is de 
wreedheid van de natuur, van de menselijke natuur ook. Als ik toch geen serieuze klachten
zal krijgen omdat ik jong en gezond ben, waarom zou ik me dan houden aan al die 
maatregelen die mij opgelegd worden? Overigens: de premier sprak de jongeren 
vermanend toe bij een persconferentie, maar mensen die het zo nauw niet nemen met de 
maatregelen vind je in alle leeftijdscategorieën. 

Hoe verhoudt God zich tot de natuur? Hij is er toch de Schepper van, dan zal de natuur 
wel volmaakt in elkaar steken. Ja, dat was het geval in Eden, in de tuin van de Eeuwige, 
het oord van muziek en lofzang, vol vreugde en gejuich. Daar was alles in perfecte 
harmonie, daar leefde alles in volle glorie. 

Maar daar kwam ook de mens en die bleek niet in staat om zich te houden aan het 
goddelijk gebod om niet alles beter te willen weten. Dat wilde de mens wel, er moest gretig
gegeten worden van de boom van kennis van goed en kwaad en daarmee kwam de chaos
van voor den beginne terug. Genesis getuigt uitvoerig over de wanorde die mensen 
veroorzaakten, over moord, doodslag, beter willen zijn dan goden, een toren bouwen tot in
de hemel en alles wat de menselijke overmoed maar teweeg brengt. Veel heel veel, niet 
alleen Genesis vertelt het, de kranten en journaals doen het ook. 

Daar waar de menselijke natuur zijn gang gaat en er van civilisatie en beschaving weinig 
over blijft, daar grijpt God als het ware in. En dat doet God op een tegen-natuurlijke wijze. 
Ja Hij is de schepper van de natuur, die ere komt hem onvolprezen toe, maar Hij grijpt ook
in. Met wetten, maatregelen, bescherming, met woorden en waarden die de menselijke 
onbegrendsheid en overmoed aan banden leggen. De Tien Woorden, de hele Thora, de 
profeten in al hun veelkleurigheid. Luister naar Mij, zegt de Eeuwige. Luister aandachtig 
naar Mij en hoor dan een ander verhaal. Hoor hoe niet het recht van de sterkste geldt, 
maar de bescherming van de zwakste. Wees en weduw en ontheemde, dor hout in de 
ogen van de mensen, wil de Eeuwige op zijn eigen erf laten wonen. Zwakkeren 
ondersteunt hij en in zijn Zoon Jezus liet God zien dat degenen die als het dorre hout van 
een samenleving worden gezien, juist de volle aandacht kregen en geholpen en genezen 



werden. Tegen de menselijke natuur in dus, met als opdracht om dat na te volgen. En dus 
tegen-natuurlijk te werk te gaan in je doen en laten.

De basis van het goddelijk beleid om tegen de natuur in te gaan is het recht van de 
zwakke, de gepeste, de verziekte, de vernederde, de gebutste, de ontheemde, de 
eenzame, de zieke, de gehanicapte. De wet vindt zijn oorsprong in Mij zegt de Eeuwige, 
de Thora komt recht uit Gods hart.  Wie daar aandachtig naar wil luisteren, en zich er naar
gedraagt in woord en daad, maakt van een woestenij een nieuw paradijs, niet een nieuwe 
wildernis, maar een nieuwe harmonie. Een werkelijkheid waarin niets of niemand dor hout 
genoemd wordt, maar waarachtig en waardig schepsel dat het voluit waard is om te leven.
Ja, dat voluit waard zijn om te leven, en dat geldt voor ons allemaal. En precies daarom, 
omdat wij het allen voluit waard zijn om te leven, hebben we elkaars levens te 
beschermen, moeten we voorzichtig zijn, zal het ons soms offers kosten, kunnen we niet 
steeds maar alles wat we willen. De basis van zo omgaan met elkaar, elkaar behoeden en 
beschermen, is gelegen in de Thora van God, die zegt: Luister naar Mij, mijn recht zal 
geen einde hebben. 

Deze God, Die vóór onze ogen alles recht heeft willen maken, toen zijn Zoon, gezien als 
dor hout stierf Hij aan het dorre hout. Maar tegen de menselijke natuur en het menselijke 
denken in was en is Hij de Levende!

Amen


