
H O O F D A R T I K E L

Het is nu tien jaar geleden dat ik afscheid nam als uw predikant. 
Ik kreeg tijd, niet alleen om op de kleinkinderen te passen 
en andere leuke dingen te doen, maar ook om me verder te 
verdiepen in mijn favoriete thema, de schepping als verwijzing 
naar de Schepper. Het lijkt uit de tijd geraakt om de wonderen 
van de wereld als Godswonderen te zien. Maar in de Bijbel is 
dat geheel anders. Daar wordt de wereld religieus beleefd als 
lofzang voor de Schepper-God. Want zegt begin en einde van 
psalm 8, de aarde is vol van Zijn heerlijkheid:

HEER, onze Heer, 
hoe machtig is Uw naam
wijd en zijd op aarde. 

En volgens psalm 19,2 verkondigt de hemel de majesteit Gods, 
‘het zwerk meldt het werk van Zijn handen’, in de vertaling 
van Gerhardt – van der Zeyde. Mooi verwoord vinden we dit 
scheppingsheilige ook in het zesde vers van de berijmde psalm 96: 

en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen 

In de genoemde vertaling van Gerhardt en van der Zeyde, 
klinkt psalm 89,13 zo: ‘Tabor en Hermon ruisen Uw naam’. 
Het gaat hier over twee beroemde bergen in Israël, maar 
zouden andere bergen die Naam minder ruisen? Ja, hemel 
en aarde zijn vol van Zijn heerlijkheid. Zon en maan, de 
planeten, Hij schiep ze. Eén waterdruppel is een wereld 
op zich, de cellen waaruit wij bestaan niet minder. Overal 
komen we de Schepper tegen in de grootste sterrenstelsels 
en in het kleinste insect, in vlinders en vogels, in de planten, 
miljoenvoudig gevarieerd. Het hele universum toont Zijn 
goddelijke macht. 
Het bijzondere van de Bijbel is dan dat deze scheppings-
macht getekend wordt als ons gunstig gezind. We vinden 
dat treffend in de genoemde psalm 89. Na de ruisende 
bergen en de belijdenis dat van Hem hemel en aarde is, 
wordt deze Schepper verder ingekleurd met de woorden 
recht, gerechtigheid, liefde, waarheid. Zij ‘stutten Zijn troon’, 
zij zijn Zijn dienaren (15). In het hart van de almachtige 
Schepper brandt het vuur van de liefde voor Zijn mensen, 
ja voor Zijn hele schepping. 
Waarom er dan toch nog zoveel mis is en mis gaat, daar-
over komt ook de dichter van psalm 89 nog uitgebreid te 
spreken, maar hier laat hij het volk jubelen in het besef 
dat deze God van de Tabor en de Hermon, van de verre 
sterren en het DNA-molecule, hun God is. Er komt zelfs 
iets extatisch in deze psalm, een jubelroep (16v). Zeker, 
gelovigen kunnen, bijvoorbeeld als ze samen zingen, uit 
hun dak gaan. Omdat zij elke dag wandelen mogen in het 
Licht en de Liefde van Gods gelaat (16) te midden van al 
Zijn wonderen.

De 
zingende 
schepping

De lofzang van het universum
De vraag waar ik mee bezig ben is of in onze tijd de 
door de wetenschap ontdekte natuur zal gaan meedoen 
met dit loflied van de schepping. Ruisen ook de verste 
sterrenstelsels, zwarte gaten, quasars niet de naam van 
de Allerhoogste? Is het echt mogelijk om je te verdiepen 
in al wat wij nu weten over het universum rondom ons 
en de natuur vlakbij ons en niet te gaan stamelen van 
verwondering, blijdschap, opwinding dat dit alles er is, 
bestaat, voortgekomen uit de heilige God?  Is het mogelijk 
om kennis te krijgen aan de kosmos, aan hemel en aarde, 
aan al wat er leeft en groeit en bloeit en niet te verzuchten 
en vervolgens te zingen: o God wat hebt U alles wonderlijk 
gemaakt. Zeker is dat mogelijk, het is zelfs heel gewoon. De 
religieuze beleving van de natuur, hoe spectaculair onze 
kennis er van ook is toegenomen, lijkt iets van vroeger. Of 
is het de blinde vlek van het moderne geseculariseerde 
westen, om bij alles wat ze wel ziet, dát niet te zien? Bij 
alle gigantisch voortgeschreden kennis van het leven op 
aarde en van het oneindige universum is tegelijk het lied 
van de schepping verstomd. De dingen zingen niet meer. Is 
er een weg terug naar eerbied en ontzag voor de magnalia 
Dei, de grote werken Gods? Zeker, maar dat hangt niet 
aan ons mensen, maar aan Zijn trouw. Hij laat niet varen 
het werk van Zijn handen (Psalm 138,8). Hoe vaak en hoe 
grondig wij onze Schepper ook loslaten, Hij laat ons niet 
los. Daarom mogen we geloven dat wij door de nacht van 
de secularisatie heen op weg zijn naar de nieuwe dag van 
een herwonnen religiositeit. Hoe die er uit zal zien, weten 
wij niet. Maar als de verloren zoon thuiskomt is er een groot 
feest. Zo zal ook de hervonden religie of de terugkeer van 
het Heilige, vol vreugde zijn: 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn, 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn (NLB 126a)

Kunst en religie
Zullen ook de dingen dan weer gaan zingen, hun goddelijke 
schoonheid tonen, heerlijker als die van Salomo? (Mattheus 
6,29) Wat dat betreft is de beeldende kunst een geweldige 
bondgenoot. Om daar één voorbeeld van te noemen. Onze 
eigen schilders uit de 17e eeuw hebben de tover van de 
dingen, van landschappen, stillevens, dieren en mensen 

weergaloos op het doek gebracht. En de impressionisten 
uit de 19e eeuw hebben dat op hun manier opnieuw 
weergaloos nog een keer gedaan. Kijk bijvoorbeeld eens 
naar het Ontbijtje van Pieter Claesz  in het Rotterdamse 
Boymans van Beuningen-museum. Eigenlijk is het geen 
ontbijtje maar een kleine maaltijd, want ook in de 17e 
eeuw begon men niet met bier en haring op de nuchtere 
maag. Maar wat een stralende eenvoud, dat broodje, die 
haring op het tinnen bord, het mes en het glas. Hier zijn we 
ver van de onttoverde wereld. 

Afb.   Pieter Claesz, Ontbijtje – Boymans van Beuningen – 
Rotterdam

Ook moderne kunst kan de tover tonen, van kleur, vorm, 
ritme. Kunst blijft anders kijken, onthult andere dingen dan 
de wetenschap. Voor mijn gevoel is het ‘meer’ van de kunst 
verwant aan het ‘meer’ van de religie. Het gaat in beide niet 
om analyse van hoe iets in elkaar zit, maar om de indruk die 
ze op ons maken.  Daarom is de kunst de bondgenoot van 
de religie. 
Met dit kleine stukje uit mijn pensioen-studie groet ik u 
allen hartelijk. 

ds. Arie van Houwelingen                                       
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