Over God gesproken
Liturgiesuggesties:
Schriftberijming 2: 1, 2 en 3
Schriftberijming 2: 4 en 5
Schriftlezing: Psalm 8
Psalm 136: 1 en 5 OB
Schriftlezing: 1 Korinthiërs 1:18-2:5
Psalm 136: 25 en 26 OB
Ned. Geloofsbelijdenis Art. 2
Na verkondiging: Psalm 8: 1, 3, 4 en 5
Psalm 102: 12
Psalm 102: 13
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God!
En de zelfbewuste boer sprak:
Waarom zou ik nog bidden voor mijn eten, als m'n eigen prima teelaardappels al op
tafel staan te dampen?
Iemand merkte in alle bescheidenheid op:
Man, bidden ... dat hoeft ook helemaal niet, als je d'r dan maar voor dankt!
Toen werd het stil.
God was in het geding ...
Houd je, broeders en zusters, jongens en meisjes, rekening met Hem ... of doe je dat
niet?
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God!
Er is zelfs een politiek systeem ... dat het a-theïsme, het niet-bestaan van God, ...
propageert.
Een systeem dat vindt, dat iemand die in God gelooft, thuishoort in een
psychiatrische inrichting.
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God!
Er zijn vandaag de dag - jammer genoeg - te veel mensen, die er ronduit voor
uitkomen ... niet in een god te geloven.
Dat hoor je in hun spreken. Dat zie je in hun leven. Er is geen God!
Is het nu zo dwaas, broeders en zusters, jongens en meisjes, om in God te geloven?
Integendeel.
Dwaas - zegt de psalmist - is juist diegene, die het bestaan van God ... ontkent.
Dwaas is de mens, die zonder God door het leven wil.
Want als je God wegstreept uit je menselijk bestaan ... dan hoef je natuurlijk ook
geen rekening met Hem te houden.
En als je met God geen rekening hoeft te houden, hoef je aan Hem ook helemaal
geen verantwoording af te leggen.
En als je aan God geen verantwoording hoeft af te leggen, dan kun je gewoon je
eigen gang gaan.
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God!
Is het nu zo dwaas om in God te geloven?
Integendeel. God bestaat! Dat mogen we geloven.
Dat hebben we - vorige week zondag - in artikel 1 zo beleden.
God bestaat.
Híj is de God aan wie ik mijn leven kan overgeven.
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Bij Hem kan ik al mijn verdriet uitstorten.
Bij Hem kan ik voor al mijn zegeningen danken.
Bij Hem wordt die dampende schaal met aardappels ... een teken van zijn zorg en
zijn trouw.
Bij Hem mag ik mijn schuld belijden, voor een leven, dat ik zelf in scherven heb laten
vallen.
Bij Hem mag ik ervaren, dat ik in de ruimte kom te staan, omdat Hij zijn vergevende
hand op mijn hoofd heeft gelegd.
Bij Hem kom ik terecht, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar gegeven heeft
... om mij te redden.
Het is, broeders en zusters, jongens en meisjes, daarom het toppunt van dwaasheid
om déze God te blijven ontkennen.
Het is dwaas te blijven zeggen: Er is geen God!
Maar - als er dan een God is dominee - wáár kan ik Hem dan vinden?
Hoe kan ík Hem leren kennen?
*
Wel eens goed naar een kleine pasgeboren baby gekeken?
Zo'n gezond joch of meisje?
Alles zit d'r op en d'r an. Handjes met kleine nageltjes. Haar op 't hoofdje.
Alles in miniatuur - een mini-mensje. Wat een wonderkind.
Alle baby’s die geboren worden zijn kleine wonder-kinderen.
Daar kun je met je verstand niet bij.
Zo'n wonderkindje ... ademt, huilt, drinkt, zorgt voor vieze luiers.
Een compleet mensenkind.
Geen veredelde aap of wat voor een ander dierlijk wezen ook: een mensenkind.
Een wonder van Gods schepping.
Zo is het, broeders en zusters, jongens en meisjes, natuurlijk met elk jong leven.
Met een kuikentje, een lammetje, een biggetje en veulentje.
Stuk voor stuk ... kleine wonderen.
Want wees nou eerlijk ... zo'n prachtig wondertje kan toch geen mensenhand maken?
Dat kan alleen de hand van onze Schepper.
Als je nagaat ... hóe ingewikkeld zo'n klein wonder in elkaar zit ...
Hóe alles in en op elkaar is afgestemd ... dat is toch gewoon een wonder?
Of vind je van niet?
Of wilt u een ander voorbeeld?
Dan moet u met de dichter van Psalm 8 eens bij heldere hemel naar de sterrenwereld
kijken.
Bij heldere hemel zijn er - zonder kijker - ongeveer 2000 sterren zichtbaar.
Met een krachtige telescoop ... miljoenen.
Sommige sterren lijken onbeweeglijk stil te hangen.
En tóch bewegen zij zich met een snelheid van enige tientallen kilometers per
seconde.
Langs de zonzijde van de snelste planeet - de planeet Mercurius - zouden wij binnen
1 minuut verbranden.
Op de geheimzinnige planeet Pluto zouden we bevriezen.
De dichtstbijzijnde ster is ruim 4 lichtjaren van ons verwijderd.
Dus als je daar een laserstraal zou ontsteken, zouden we dat licht pas na 4 jaar zien
... zó groot is de afstand!
Als je, broeders en zusters, jongens en meisjes, over dat alles nadenkt.
Als je over de aarde nadenkt in dat machtige grote rijk van de sterren.
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Als je dan aan de mens denkt op die aarde ... aan zo'n mens als u en jij en ik, midden
in dat grote heelal ... dan moet je wel onder de indruk komen van de majesteit van
onze God.
*
Ik denk wel eens, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat wij veel te beperkt
kijken.
We zien alleen onszelf op die paar vierkante meters op deze aarde.
We kijken ook nog wel om ons heen ... naar die mens dichtbij en veraf.
We kijken naar die mens soms met jaloezie, soms met afgrijzen.
Maar kijken we nog wel omhoog, naar boven, naar de sterrenhemel?
Kijken we nog wel ... naar God?
In het bijbelboek Genesis droomt Jakob van een ladder, die tot in de hemel reikt. Hij
ziet engelen op en neer gaan.
Een indrukwekkend gezicht.
We lezen ook van een mens als Abraham.
Kijk naar de hemel, man, en tel de sterren.
Zo groot zal je nageslacht zijn! is de belofte van God.
Ontelbaar. Indrukwekkend.
Kijk naar de hemel, broeders en zusters, jongens en meisjes, en zie de lichten, die
God aan de hemelboog heeft gehangen.
Kijk naar de hemel, en zie de regenboog als teken van Gods trouw.
Kijk dan naar jezelf. Wie ben jij? Dat je mag bestaan!
Midden in dat grootse geheel van de schepping van God: Daar sta je dan.
God heeft blijkbaar een bedoeling met je.
Een plan met je leven.
Hij wil, dat jíj Hem leert kennen.
Hij wíl, dat jij Hem leert liefhebben!
*
God kennen, broeders en zusters, jongens en meisjes, "ten eerste door de
schepping, instand-houding en regering van de hele wereld."
Zo formuleert artikel 2 van onze NGB.
Drie dingen worden daar al van God gezegd:
1. God heeft de wereld geschapen.
De hele schepping getuigt van Gods heerlijkheid en majesteit.
Kijk maar hoe wonderschoon God alles heeft gemaakt: het kleinste bloemetje in de
tuin, het grootste dier in de dierentuin ... wonderen van God.
Je oog, je oor, je hart ... het zijn wonderen van God.
Een medische wetenschap kan nog zo knap zijn ... toch blijft ook zij voor wonderen
staan.
Ieder mensenkind is uniek, een wonder ... schepsel door Gods hand.
Neem nu wat wij orgaantransplantatie noemen.
Op de middelbare school heb ik daar eens een uitvoerige scriptie over geschreven.
Daar zit medisch, technisch nogal wat aan vast.
Hoe moeilijk is het om een geschikte donor te vinden.
Hoe is alles in één enkel mensenlichaam op elkaar afgestemd.
We zijn knap, heel ver gevorderd in onze kennis en wetenschap ... maar toch blijven
er onverklaarbare raadsels, onoplosbare vragen.
God heeft de wereld - met alles erop en eraan - geschapen.
*
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2. Het tweede waar de Bijbel en onze belijdenis over spreken is het onderhoud van
de schepping.
Als je iets gekocht of gemaakt hebt ... heeft het ook onderhoud nodig.
Je auto heeft z'n periodieke onderhoudsbeurten nodig.
Je huis heeft regelmatig een goede verfbeurt nodig.
Ook Gods schepping. God - zo belijden we - houdt zijn schepping in stand, Hij zorgt
voor haar.
Kent u het verhaal van die klokkenmaker?
Er zijn mensen die zeggen: God is als een klokkenmaker.
Hij heeft een klok: de wereld, de schepping gemaakt.
Hij heeft vervolgens het uurwerk op gang gebracht: de slinger een flinke zet gegeven,
maar verder houdt Hij het wel voor gezien.
De klok van de wereld laat Hij aan slijtage over.
Want al die nare dingen die gebeuren, ziekten, oorlogen, hongersnoden ... dat zijn zeggen die mensen - allemaal ouderdomsverschijnselen.
Als de klok van de wereld kapot gaat ... is het gewoon afgelopen. Punt uit.
De wereld is - op zeker moment - versleten.
Gooi maar op de vuilnishoop.
God - zo belijden we - houdt zijn schepping in stand, Hij zorgt voor haar.
In de Bijbel lees ik, dat het de HERE is, die elke dag - Hij slaat dus geen dag over die elke dag weer ... de zon doet opgaan en ondergaan.
In de Bijbel lees ik, dat het de Schepper is, die zorgt voor de afwisseling van de
seizoenen.
God, broeders en zusters, jongens en meisjes, onderhoudt zijn schepping, onze
wereld.
Hij onderhoudt dus ... ons!
Hij zorgt er voor dat er elke dag te eten en te drinken is.
Dat wij ons kunnen kleden.
Dat er warmte is en de nodige voorzieningen zijn in ons huis.
Kortom, dat we tot in de puntjes verzorgd worden.
En al die andere mensen dan, die verkommeren van de honger en de dorst?
Kan God daar niets aan doen?
Of ... wil Hij misschien niets aan doen?
Mag ik de vraag terugspelen: Wat doet ú daar concreet aan?
*
3. Schepping, onderhouding.
Het derde dat we van God kunnen zeggen gaat over zijn regering van de gehele
wereld.
We leven - vandaag de dag - in een spannende tijd.
Het Midden-Oosten staat dagelijks in het brandpunt van onze belangstelling.
Alles draait om Israël ... zeggen de chiliasten - mensen die geloven in een 1000-jarig
vrederijk op deze aarde.
God, broeders en zusters, jongens en meisjes, heeft een plan.
En Hij is bezig dat plan verder uit te werken.
Hij werkt ergens naar toe.
Hij werkt aan de komst van zijn Koninkrijk.
Aan de doorbraak van zijn koninklijke heerschappij op alle terreinen van het leven.
Straks - als Christus wederkomt - zal het worden: God in alles en in allen!
Maar ja, we zien daar nog niet zo veel van.
Moet dat dan? Moeten wij dat maar niet aan God overlaten?
Laat Hem maar z'n gang gaan.
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En u zult, broeders en zusters, jongens en meisjes, versteld staan als het zover is.
Gods regering, Gods Koninkrijk zal al onze stoutste verwachtingen straks overtreffen.
*
God kennen. Weet u het nog?
Daarover gaat het in artikel 2 van onze NGB. God kennen ... in de schepping, de
onderhouding en de regering van de wereld.
We noemen dat in onze gereformeerde geloofsleer: Algemene openbaring.
God openbaart overal - dus op elk plekje van de aardbodem en dus voor iedereen dus ook voor de Hindoestaan en de boeddhist en de ongelovige - God openbaart zijn
majesteit aan iedereen.
Algemene openbaring: Overal en voor iedereen.
Dus, dominee, zijn alle godsdiensten gelijk?
Gelijkwaardig?
Immers de boeddhist heeft z'n boeddha.
De Hindoestaan heeft z'n Bhrama.
De Islamiet z'n Allah.
Allemaal namen voor één en dezelfde God!
Nee, dus niet!
Niet alle godsdiensten, broeders en zusters, jongens en meisjes, zijn gelijk.
Daar zou je een aparte verhandeling of een aparte preek over moeten houden.
De Bijbel - Deuteronomium 6 - belijdt van onze Schepper: Hij is uniek, Hij is enig.
Naast Hem bestaan er geen andere goden.
Naast Hem kunnen geen andere Goden bestaan.
Want neem nou die goden uit andere godsdiensten.
De Bijbel zegt: Zijn dat goden die spreken?
Zijn dat goden die hun wil aan de mensen bekend maken?
Wat zijn dat eigenlijk voor goden?
Het zijn goden die - in ieder geval - bloed willen zien.
Bloed van dieren én van mensen.
Het zijn ook stomme goden.
Ze hebben geen mond waarmee ze kunnen spreken.
Oosterse goden en godsdiensten zijn de laatste jaren erg ín geworden.
De Beatles - met name - zijn het geweest die ze in Europa populair hebben gemaakt.
De mystiek van het verre Oosten heeft ook het nuchtere Westen veroverd:
Yoga, Transcendente Meditatie, Hare Krisjna, Bhagwan, Christus Maitreija ...
Voor dat je weet ben je gevangen tussen ijzeren tangen, tussen zon en maan.
Reïncarnatie is vanzelfsprekend, aldus theologe dr.Klink.
De mensheid die gelooft in de wieg-tot-het-graf loopt - volgens haar - met oogkleppen
op.
De ziel van een mens incarneert zich na de dood in een nieuw lichaam.
Was zijn leven goed, dan komt hij in een hogere staat terug.
Hebt u slecht geleefd, dan zinkt uw ziel naar een diepere staat terug.
Stilte. Rust. Je ik-gerichtheid verliezen. Je Zelf - met een hoofdletter - hervinden.
Erváár je adem. Belééf die boom. Ondergá de stilte. Spreek niet.
Want wát is menselijke taal in de alom-tegenwoordige kosmos.
Ga in gesprek met je-zelf.
Bidden is uit de tijd.
Want zou God een persóón zijn, die naar je luistert?
Tot jezelf inkeren.
Meditatie. Eén-worden, versmelten.
Dan sterf ik, dan sterf ik weer en weer en weer.
Ga ik naar de zon? Of ga ik naar de maan?

Preek over Artikel 2 (NGB)

blz. 5

*
God, broeders en zusters, jongens en meisjes, onze God ís geen God die zwijgt.
Hij spreekt. Hij luistert.
En daarom mag je best stil zijn ... om naar zijn stem te luisteren.
Híj is het Woord, zegt de Bijbel.
En omdat Híj woorden gebruikt ... mogen wíj het ook.
Want naast het boek van de Schepping - waarin wij God mogen en kunnen
herkennen en erkennen - heeft onze God ons een tweede Boek gegeven.
Een Boek waarin Hij Zich aan ons nog veel duidelijker en volkomener doet kennen.
De Bijbel, het Boek der boeken, het heilig en goddelijke Woord.
Dat God werkelijk bestaat, broeders en zusters, jongens en meisjes, bewijst zijn
Woord!
Bent u wel eens een ouder boek tegen gekomen?
Bent u wel eens een ander boek tegen gekomen waarin - op de meest betrouwbare
wijze - beloften en vervullingen staan opgeschreven?
Ik niet, en ik weet wel zeker ... u ook niet.
Nee, zo'n boek kan alleen maar de Bijbel zijn.
Een machtiger Boek bestaat niet.
Wat een troost en houvast putten - bijvoorbeeld christenen in verdrukking en
gevangenschap - niet uit dit Boek.
Het Boek van onze God: Gods bijzondere openbaring.
Door de bril van dit tweede Boek op te zetten ... kijken wij - christenen - naar dat
eerste Boek van God ... zijn schepping.
We zien door deze bril ... zijn macht en majesteit.
We ontdekken de heerlijkheid van onze God en Schepper.
Wat een geweldige God hebben we eigenlijk.
Een God die scheppend en herscheppend bezig is ... in ons bestaan.
In de Bijbel leren wij God kennen ... als de God van ons heil, van ons behoud, voor
nu en eeuwig.
En wat het eerste Boek, het boek van de schepping ons niet vertelt, vertelt ons het
tweede Boek: Dat God zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden ... om dat wat
kapot was gegaan - door onze menselijke schuld - weer heel te maken.
Als je, broeders en zusters, jongens en meisjes, wilt weten Wie God is ... zul je je
Bijbel moeten open doen en daarin moeten gaan lezen, lezen en herlezen.
Biddend om datgene wat je leest ook te leren verstaan, begrijpen zo je wilt.
Wie God wil kennen, zal z'n Bijbel moeten lezen.
En kijk dan nog eens om je heen, in de schepping, in de natuur - hoe alles in elkaar
past, hoe alles - tot in de kleinste details - functioneert.
Dan moet je wel onder de indruk komen van de majesteit van God.
Dan voel je je klein, nietig ... dankbaar, dat Hij - in dat grote van zijn heelal - Zich met
ons wil inlaten.
Met u, met jou, met mij.
Amen.
Ds. Jan K.C.Kronenberg, Leeuwarden 17 februari 1991
! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !

Preek over Artikel 2 (NGB)

blz. 6

