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THEMA
De aarde als tuin

) op n"r.r, zingen we: 'nu vangt
' her nieuwc leven aan.'Door fe-
zus'overr,,r'innin8 op de dood gaan
we anders te1;en het leven aankii-
ken. De schepping zicn we in een
nieuw licht. Met Cczang 147:6
zingen we zelfs: 'En nu ontsluit
Hil weer de poort van 't schone
paradijs. De cherub staat er niet
mccr voor. God zil lof, eer en
prijs!"Daarom'lezen we op deze
zondag na Pasen opnreuw het ver-
haal van de aarde als Cods tuin.

GENESIS 2:4-25
Hdt paradi,s

Hoofdstuk twee van het boek Ge-
nesis staat doorgaans in de scha-
duw van het voorafgaande. Men
sprcekt over het 'tweede schep-
pingsverhaal' en leest dit hoofd-
stuk slechts als opmaat voor het
verhaal dat vertelt hoe de mens
het paradijs verspeelt. Maar wat
in Cenesis 2 wordt gezegd over de

verhouding tusseir God, de aarde
en de mensen heeft niet algedaan
door hetgeen erop volgt.

God en Heer
In Cenesis l -2:3 was consequent
sprake van 'Cod' (in het He-
breeuws 'Elohim'1. In Cenesis 2

staat er steeds'Here God'(in het
Hebreeuws:'JHWH Elohim'1.
Voor het eerst wordt de Naam ge-

bruikt die Iatcr aan Mozes in Exo-'
dus 3 wordt uitgelegd als 'Ik ben
die lk {voor iou) ben.'Het is de

Naam die aangee{t dat God zich

LITURGISCHE NOIITIES

Tweede Paaszondag

Na Pasen hebben we vijtlig dagen tiid

om de boodschap van Jezus' overwin-

ning op de dood tot ons doorte laten

dringen. Daarbii kan hetzellde gebeuren

als biiJezus' volgelingen. Er moeten aar-

zelin0en worden overwonnen om Hem

ook nu nog te volgen. Er is iemand nodig

die je de ogen opent voor het nieuwe. Zo

doet Jezus dat zelf bii de mannen die

wil verbinden met de mens. Deze
Naam overbrugt de alstand tus-
sen hemel en aarde. Dit wordt
ook aangeduid in de omkering
van de begin- en eindwoorden uit
het eerste scheppingsverhaal:'he-
mel en aarde' (t: I en 2:4af. In 2:4b
zijn de woorden van plaats ver-
wisseld: 'Ten tijde dat de Here
God aarde en hemel maakte'. Zo
wordt de aandacht verlegd.

Adam en adama
Zoals God in ziin relatie met de
mens een andere naam krijgt, zo
krijgt ook de aarde in het He-
breeuws een andere uaam als
woon- en werkplaats van de

mens. Hier is het niet 'erets', zo-
als in Genesis l'.1 eD.2'.4, m 

^r'adama' l'aardbodem'). Zo wordt
in een woordspel de verbonden-
heid van de aarde met de mens

lHebreeuws:'adam'l uitgedrukt.
Mear al ziin zii sterk met elkaar
verbonden, de aarde wordt tot
aardbodem zonder toedoen van de
mens (2:6). Eu op ziin beurt komt
de mens niet als vanzelf voon uit
de aardbodem. Hier is de Here
God aan het werk l2:7). Dit sa-

menspel leidt tot een stukje he-
mel op aarde.

Hol van Eden
Waat de tuin van Eden Fecies ligt,
wordt aiet gezegd. Allepn dat hii in
het Oosten is. ln de voorctellingswe-
reld van die dagea was het literste
Oosten de ploats waat hemel en aar-
de elkaar raken. In het oude Mesopo-
tomic situeetile rnen daar het 'Eiland
det Zaligen'. Op de plaots, waar vol-
gens de lvolieten de 'watewn boven
de aatde' en de 'waterun onder de
oorde' bii elkaor komeq, oatsprinten

aldruipen naar Emmaiis. Jezus haalt de

Bijbel erbii, vanal het eersle begin, om te

lalen zien hoe in Hem de klooltussen he-

mel en aarde wordt overbrugd.

Psalm van de zonda0 81 bezingt God

als redder uit de slavernii. De thematiek

van het Paaslied Gezang 147 vindt u te-

rug in Gezano 192,202,209,210 en

346. Andere liederen ziin: Gezang 86,

184, 487,488 en'Ballade van de 6en en

de rivieren. Als levensaderc vercprei-
den ze zich nadr dlle viet windstre-
ken. Ons wereldbeeid is verunderd.
Op onze kaarten is geen ploats voot
deze mysterieuze tlti,.. Het seheim
van Cod met de aarde moet op ande-
rc wiize wordeh uittedrukt.

Samenspel
Het gaat in Genesis 2 over rela-
ties; over het samenspel van he-
mel en aarde, God en mens. Het
kenmerk van een goede relatie is
dat deze ruimte geeft tot ont-
plooiing. Een mens wordt echter
pas echt mens in het samen-zijn
met de ander. Opnieuw wordt dat
met een woordspel tot uitdruk-
king gebracht. De mens lHe-
breeuws: 'adam') noemt ziin met-
gezel 'isia' {vrouw} en zichzelf
'isi'imanl. In onze taal behelpen
we ons met het vreemde woord
'mannin' om iets van dit woord-
spel te behouden.
Hoezeer de €€n de ander aan het
hart gaat, wordt fraai gesymboli
seerd doordat wordt verteld dat
de Here de 66n uit de db van de
ander bouwt. Eerder werd de band
tussen mens en aardbodem op
soortgeliike wiize. aangeduid: de
mens wordt door de Here gefor-
meerd van stof uit de aardbodem
l2:7). Ribben dienen ter bescher-
ming van longen en hart, de

meest vitale ingewanden. Zoals
een mens niet kan leven zonder
adem, zo is het geen leven als je
geen ander hebt. Die ander wordt
genoemd 'een hulp tegenover
hem' (2:18|. Dit betekent niet
dat de €€n meer zou zijn dan de

ander. Denk maar aan Psalm
l2l:.l-2.

Klaas Sprook

de ander'van H.oosterhuis uit 6ezor-
gen Liedboek, hlz.424-42 5 (Kok).

Suggesties kinde iederer:'Voordat
God op aarde was'zie blz.53; 'Een

lichaam voor de Heer' uil De zon is al
op, lied 44 (Gooien Sticht);'Houden
van mensen' uit zl,gend Geloven ll,

lied 168 (Van der Leeuwstichting);
'Samen op de aarde', idem, lied 157.

Klaas Spronk

KlNo oPzoNDAG II ARGANG 6(NR"7



26APruL l99B
THEMA
Nieuwe mensen

) Het verhaal van de ene zoon
' van Adam en Eva die de ander
dood slaat, heeft een opmerkelijk
vervolg. Deze moord is niet de
doodklap voor Gods geschiedenis
met mensen. E6n raakt er op dood
spoor maar er is een hoopvol
nieuw begin met anderen.

GENESIS 4: I -26
Kaih en Abel

De verteller houdt ons een spie-
gel voor: hoe gaan wii om met
onze mogelijkheden en met te-
genslag?

Van kwaad tot erSer
Het verhaal van Kain en Abel is
nauw verbonden met de aftocht
van de mensen uit de tuin in
Cenesis 3. Het geboortebericht
vaa Kain heeft iets onheilspel-
lends. Haast triomfanteliik roept
Eya uit: '[k heb yerworven

lHebreeuws: 'kaniti') een man'
l4:ll. Ze voegt eruan toe: 'met de
Here', maar de nadruk ligt duide-
lijk op haar verbazing over haar
eigen mogelijkheden. In het vori-
ge hoofdstuk werd duideliik dat
het niet gaat om wat een mens al-
lemaal kan, maar dat de vraag is
hoe hil ermee zal omgaan. De
naam Kain staat voor trots over
de menseliike mogelijkheden.

De mens en zijn broer
Kain kriigt iemand naast zich met
de veelzeggende naam Abel,
'damp'. Overeenkomstig ziin

naam kriigt Kain het beroep van
de sterken: landbouwer met een
vaste woonplaats. Abel is schaap-
herder met veel minder zeker-
heid. ln hun werk zit al iets van
een con{rontatie.
Voor Kain is het onverdrageliik
wanneer hil -voor zijn gevoel
zonder aanwiisbare redenen -door
God wordt achtergesteld bii zi)n
minderwaardige broertje. Waarom
de Here meer oog heeft voor het
offer van Abe[ wordt IGin niet
verteld. Hij bevindt zich ineens
in een situatie waarin hij niet al-
les naar zijn hand kan zetten en
niet in het middelpunt staat. Kan
hij daarmee omgaanl

Geen gezicht
Kain kan het niet a anzien.Zijn ge-

laat betrekt. Letterlijk staat er:
' ziin aarr'gezicht Y alt' {4:51. Dat is
het begin van de ellende, het einde
van de relatie met de ander. De
Here doet nog een pogigg door hem
Abel aan te laten kijken. Dan kan
hij inzien dat Abel op zijn sterkere
broer is aangewezen. Dit wordt be-
doeldin het tweede deel van vers 7:

'op iou {Kainl is hii lAbellgericht
en jijzult over hem heersen'. Het is
hetzelfde als in 3:16 wordtgezegd
overde relatie tussen man en
vrouw. Buiten het paradijs is de
66n sterkerdan de ander. De vraag
is hoe ie met die ongelijkheid om-
gaata Hetgaat fout wanneerde 66n
de ander niet meerwil aanzien.

Yerstoorde relaties
In Cenesis 2 wordt het subtiele
samenspel van God, mens en aar-
de beschreven, dit begint in

hoofdstuk 3 scheuren te vertonen
en gaat nu helemaal aan flarden.
De relatie tussen de mens en zijn
broer is grondig verstoord. Dat
gaat gelijk op met de relatie tot
God. IGin kiikt zijn broer niet
meer aan en laat Cod gewoon pra-
ten, zoals Adam en Eva zich eer-
der verstopten voor God. Daarom
klinkt na de vraag uit het vorige
hoofdstuk 'Waar ben je?'nu de
vraag 'Waar is ie broeri' Kain
kiest ervoor om definitief uit.
Gods ogen te verdwiiDen in het
land Nod, 'ten oosten van Eden',
'een land achter Gods rug'. Ook
de relatie met de aardbodem is
verstoord- De aarde wordt aankla-
ger en tegenstander {vers l0-121.

Nieuwe mensen
Cod laat het er echter niet bij zit-
ten. Hij laat zijn gezicht niet 'val-
len' zoals Kain, maar Hij 'verheft
zijn aangezicht' tot zegen voor de
mens. Al heeft de mens dan de

weg ingeslagen van onomkeer-
baar geweld {luister maar naar het
gebral van Lamech in 4:23-241
Cod wijst vanaf het begin een an-
dere weg. Hii houdt de mens niet
tegen als hij anders kiest. Maar
Hii betaalt niet met gelijke munt.
Misschien is dat wel het teken
dat Hij aan Kain geeft {4:15): door
hem te laten leven laat God zien
dat de cirkel van wraak op wraak
doorbroken kan worden. Zo is er
aan het slot van het verhaal een
nieuw begin met de geboorte van
twee nieuwe zonen. Set en ziin
zoon Enos. Enos betekent gewoon
'mens' in al zijn kwetsbaarheid.

Klaas Spronk

LITURGISCHE NOTITIES

Dede Paaszondag

Het verhaal van het nieuwe begin met de

mens sluit aan bij het Paasevangelie.

Wanneer de ene mens de ander het licht
in de ogen niet gunt heerst er duisternis.
Toch breeh er nreuw licht door. Wre Lu-

cas 24:36-48 leest, kan letten op de rol

van het'zien'in beide lezingen. Kain wil
'niet zien'. Jezus nodigt de discipelen na-

drukkeliik uit goed naar Hem te zien. Zien

is meer dan een zintuigelijke waarneming.

Psalm van de zondag 33 zinot van het'le-
ven van 's Heren recht'en van zijn gena-

de. Dat is iets wat Ka'in maar moeiliik

vindt. ln Gezang 324 sluit het eerste en

derde vers aan bij het verhaal van Kain en

Abel: 'Wiizoeken in Uw huis lrw aange-

zicht, o Here'. H.oosterhuis dichtte bij

Genesis 4liederen voor/over Kain en Set:

'Waarom viel ie gezicht' en 'Gekomen in

jouw plaats, Abel'. Bij 4:9 schreel hii

lrct lied 'Stem als een zee van men-

sen'. Deze liederen ziin te vinden an

Gezongen Liedboek, blz.427 -428

(Kok). ln de bundel Liederen van het
,e9,,, (Boekencentrum) vindt u een

lied over de 'Schaapherder Abel' (lied

13) en over 'Het land van de vlucht'
(lied 14).

Klaas Spronk
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THEMA
Wandelen met God

) v..l -.rr.r, ervaren het als
' heilzaam om een bedevaart te
maken naar een biizondere plaats.
Maar ook temidden van de dage-
lijkse beslommeringen zori men
af en toe eens wat moeten 'op-
lopen met God', om zicht te hou-
den op de zich steeds vernieu-
wende relatie met Hem en om zo
te onderscheiden waar het op aan
komt.

GENESIS 5: l -6:4
Over'Oudvaderc' en
'Zonen Gods'

In het geslachtsregister van Adam
en het vleemde verhaal over go-

denzonen en mensendochters
komt opnieuw de relatie tussen
God en mens aan de orde. Op-
nieuw zal God ingrijpen en de

noodzakeliike grenzen stellen.

E e draad weer optepal(t
De eerste verzen van hoo{dstuk 5

herhalen de woorden uit Cenesis
I over de schepping van de mens
als beeld van God, als man en
vreuw, en over God die mensen
zegent. De rest van hoofdstuk 5 is
een verslag van de vervulling van
de opdracht die God daarbii geeft:

'Weest vruchtbaar en wordt tal-
riik'.
Opvallend is wat aan het begin
van dit hoofdstuk niet wordt ge-

noemd, nameliik de geboorte van
Kain en Abel. Bliikbaar is dat een
afgesloten hoofdstuk. In het vori-
ge hoofdstuk werd nog wel nage-
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slacht van KaIn genoemd. Maar
zoals Set in de plaats komt van
Abel liiken ziin nakomelingen
het nageslacht van Kain te ver-
vangen. Hun namen komen in
een aantal gevallen overeen (Hen-
och, Lamechl of zijn aan elkaar
verwant llrad-Jered, Mechuiadl-
Mehalalel, Metusael-Metuselachl.
Zelfs Kain heeft zijn pendant in
Kenan. Terwijl zo de ene tak
wordt a{gesneden, groeit de boom
toe naar mensen als Henoch en
Noach.

Henoch
De liist met namen en leeftilden
volgt een vast patroon. De ele-
menten die daarvan afwiiken vra-
gen om extra aandacht. Dat ge-

beurt bij Henoch (5:21-24). Hii is
de eerste wiens naam volledig
overeenkomt met een nakome-
ling van Kain. Des te groter is
daarentegen het verschil in de re-
latie met God. Kain voelde zich
miskend door God en is vervol-
gens doof voor Gods woorden.
Van Henoch (de zevende van de

tien) wordt verteld dat hii 'warr-
delt met God' lin plaats van het
woord 'leven'1. Dat is een zeldza-
me uitdrukking in het Oude Tes-

tament. Henoch gaat zo op in het
samenziin met God dat zelfs de
grens tussen leven en dood ver-
Yaagt. Ze zijn als het ware de tijd
vergeten. Voordat ze het lijken te
beseffen is Henoch 'uit de tiid'.
God heeft hem 'opgenomen' {in
plaats van het woord 'sterven').
Henoclr wordt niet zo oud als de

anderen in deze geslachtsliist. Bii
hem komt de kwaliteit v66r de

kwantiteit. Het in deze rii opmer-
keliike getal van zijn levensiaren,
365, evenveel als het aantal dagen
in een {zonneljaar, geeft aan dat
van een afgerond leven kan wor-
den gesproken: een leven naar
Gods bedoeling.

Lamech
De tweede van wie meer wordt
vermeld dan bij de rest is Lamech

. {5:28-31). Oot hil heeft een naam;
genoot onder Kains nageslacht.
En ook hier vallen de verschillen
extra op. Tegenover de nakome-
ling van Kain die roept dat ziin
wlaak zevenenzeventig-voudig
zal ziirr 14:24l'staat nu de man die
de leeftild van zevenhonderd-en-
zeven-en-zeventiS jnr zal berci-
ken. Hij overtreft zi,n naamge-
noot in getalsmatig opzicht maar
ook op het vlak van levenskunst.
Hii spreekt niet van wraak maar
van troost. De naam die hij zijn
zoon geeft, Noach, houdt een pro-
fetie in: de naam betekent'troos-
ter'en ziin zoon zal die naam eer
aandoen.

Goede dochter
De oudtestamentica Ellen van
Wolde noemt het moeiliik te
plaatsen gedeelte van Cenesis
6: l-4 'een kleurriik miniatuur
over Gods zonen en mensendoch-
terc' lstrcmen uit Eden, feestbun-
del voor N. Poulssen,IGS, blz.29-
4l). Ze laat zien hoe je het ver-
haal kunt lezen Cn navertellen als
een positief verhaal over Gods zo-
nen die verbiisterd constateren
dat de mensenzonen het zo druk

(vervolg op pag. 23)

LITURGISCHE NOTITIES

Vierde Paaszondag

Met Psalm van de zondag 66 kunnen

we de'geduchte'daden Gods bezin-

gen. oat houdt in dat je zelf weet waar

je als mens staat maar ook dat God de

kloot tussen hemel en aarde over-

brugt. Andere passende psalmen zijn

8 en 82. ln de evangelielezing Johan-

nes 10:22-30 oaat het over hetzellde

thema in die zin dat Jezus zich C€n

weet met God en dat Hij aan mensen

eeuwig leven geven kan, dat v'/il zeggen:

leven met God. Dat geeft een nieuwe kiik

op het oude verhaal van Henoch. [J kunt

doorlezen tot en met vers 39: omdat gii.

een mens, u zelf god maakt'.

Bii het lhema eeuwig leven'ziin veel lie-

deren te vinden. biivoorbeeld Gezang 76,

217, 225, 446, 477 en 478. H.oosterhuis

dichtle bil Genesis 6 een lied over de

rcuzen in Gezongen Liedboek,lied
429 (Kok). Zie verder ook Liedercn

van het begin.lied 15 'Van Henoch, de

vriend van God'en lied 16'Reuzen op

aarde' (Boekencentrum).

Suggesties kinde iedererr'0. grote

God van Genesis' uil Zingen in de lijd.

lied '17 (Kok).

(laas Spronk
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Henoch vertelt God van alles en
nog wat. Over ziin vrouw, zijn
kinderen en kleinkinderen. Hii
besprcekt met God zijn grotc cn
kleine zorgen. Op een dag als ze
samen oplopen, raken ze zo druk
mct elkaar in gesprek dat ze de
tiid helemaal vergeten. Al pra-
tend lopen ze door dalen, gaan
over heuvels en klimmen een
hoge herg op. Ze lopen maar en
praten maar. Ineens schrikt Hen-
och.'Het is al laat,'zegt hii. 'lk
moet terug!"fe bent nu al zover
met me mee gelopen,'antwoordt
Cod.'Waarom ga je niet mec naar

(vervolg toelichtinS van pag.2l)

hebben met de striid om de
macht dat ze de vrouwen niet
zien staan. Vervolgens doen Gods
zonen tenminste nog een poging
er op aarde het beste van te ma-
ken. Maar uiteindeliik bliift er
van het goede dat Gods zonen in
de mensendochters zagen niets
over en moet de Here constateren
dat het in slechtheid is veranderd

{6:51.
Hoe dit verhaal ook uitgelegd
wordt ler zijn vele andere moSe-
liikheden), het is van groot belang
om te letten op de uitdrukking
'zien dat het goed is' als herha-
ling van het refrein van Genesis
l. In de meeste vertalingen dreigt
dit verband verloren te gaan door-
dat het Hebreeuwse 'tov' hier
met 'schoon' wordt vertaald. ln
dit gedeelte hebben we opnieuw
te maken met de vraag naar de

grens tussen het menseliike en
het goddeliike. Omdat die dreigt
te vervagen, griipt God in. Er

komt a{stand in ruimte lhemel en
aarde) en tifd. Een maximum leef-
tijd tegenover het haast onbe-
perkt doorleven van de 'oudva-
ders'.

mijn huis, er is plaats gcnocg.'
Vanaf die avond bliift de stoel van
Henoch leeg.

Kleine Lamech mist ziin grootva-
der het meest. 's Avonds als hij in
bed ligt, denkt hij terug aan de
tochten die hii samen met Hen-
och maakte- Op ecn dag trekt hii
zijn wandelschoenen aan en gaat

op stap. In de voetsporen van
Henoch. Maar als hii over de aar-
de zwerft, schrikt hii. Hii ziet dat
er veel is verandcrd. Het is niet
meer zoals woeger, tocn ziin
grootvader er nog bij was. Het
gaat niet goed met de aarde. Er is
honger, verdriet, oorlog.

Odk de kleine Lamech bliift niet
klein. Hii wordt groot en volwas-
sen. Op een dag trouwt hii met
een mooi meisie. Nict lang daar-
na wordt er een babytje geboren.
Als Lamech ziin zoon in de ar-
men van ziin vader legt, vraagt
die: Hoe gaan iullie hem noe-
menl"Noach,' antwoordt La'
mech. 'Dat betekent troost, want
deze zoon zal troost brcngen op
de aarde.'

Ria Stolk

Klaas Spronk
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Zie voor het 'Beginlied', het 'Ky-
ridgebed' en het 'Afscheidslied'
de brochure Wetken. met Kind op
Zondag. Deze brochue is bii de
NZV verkriigbaar.

VIERING

Welkom
op de vierta{el ligt het witte
kleed, de kaars, de collectemand
en de biibel. EYentueel hangt de

mobile boven de viertafel lzie de
verwerking voor de oudere kinde-
ren). Voor jonSe kinderen is het
extra attribuut: een plaat lof teke-
ningl van een grote oude boom.
En, als het lukt, een familiefoto
met opa's, oma's, ooms, taDtes,
kinderen. De collectemand gaat

alvast rond. Bij 'Samen delen'
komt u op het doel van de collec-
te teru8. De kaars wordt aange-
stoken.
Zingen: 'Beginlied' of 'Voor we
beginnen, willen we zingen' uit:
Gercepen om te zingen, lied 39
(Narratiol

Heb jij dat nou ook?
fonge kinderen
Begin een gesprekie over families.
Wie kan iets vertellen over ziin
familiel Hoeveel ooms en tantes
heb iel Nog opa's en oma's? Wat
doe ie samen met de familiel
Laat een familiefoto zien en
vraag: Wie waren er eerstl Wie
ziin het oudsti Zoek met elkaar
de volgorde en teken dit in een-
voudige poppetles op een vel pa-

pier: opa en oma, hun kinderen,
de kinderen van hun kinderen.
Als die poppeties samen lilken oP

een boom. Een familieboom of
stamboom.

Oudere kinderen
Zet een paar wandelschoenen op
tafel. Waaraan denken de kinde-
ren als ze deze schoenen zien?



THEMA
Afscheid nemen yan het oude

) ln de vorige hoofdstukken ging
7 het over het {nieuwel begin dat
God maakte: de schepping en hoe
in Cenesis 5 de draad weer wordt
opgepakt. Maar er ziin drastischer
maatregelen nodig. Er moet echt
afscheid van het oude worden ge-

nomen.

GENESIS 6:5-7:24
De grote vloed

In veel culturen vind je het terug:
het verhaal over god(enl die door
een alles vernietigende vloed een
voorlopig einde maakt aan het le-
ven op aarde. Het zegt iets over
het diep gewortelde menseliike
gevoel dat het leven maar ten
dele maakbaar is. Uiteindeliik
voelen veel mensen zich overge-
leverd aan ongrijpbare machten.
Heel belangrijk voor de |oodse
versie van dit verhaal is dat de
brenger van die vloed en de red-
der van de mensheid 66n en de-
zelfde god is. Men is niet overge-
leverd aan de willekeur Van el-
kaar bestriidende goden of aan
ongrijpbare machten zonder een
duidelijk gezicht.

Omkeer van de schepping
Wie de twei: mooie verhalen van
de scf,epping nog in het hoofd
heeft, ontdekt dat veel elementen
daaruit omgekeerd terugkeren.
God, die in Genesis I zag hoe
goed zijn schepping was en wat
de mens betreft zelfs zeer goed,
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moet nu toezien hoe slecliLt, ja
zeer slecht de mens het doet op
aarde. Er staat nu: 'de Here zeE
dat de boosheid van de mens
groot was'. Het werkwoord dat
eerder in 2:7 werd gebruikt voor
de beschrilving van de schepping
van de mens, 'de Here God for-
meerde de mens van stof', wordt
nu herhaald als wordt verteld dat
de mensen er op hun beurt niet
veel goeds van maken: 'al wat de .

overleggingen van ziin hart voort-
brachten (letterliik: formeerdenI
was te allen tilde slechts boos'.
En zoals God eerder bij zichzeif te
rade ging voordat Hil de mens
schiep ('laat ons mensen maken')
overlegt Hil nu bii zichzelf dat
Hij er rnaar beter een streep door
kan halen. In Genesis 2 werd ver-
teld hoe de aarde door en voor de
mens (Hebreeuws: 'adam') tot
aardbodem werd (Hebreeuws:
'adama'1. Nu keren die woorden .

in 6:7 terug als de Here zich voor-
oeemt alle leven te vernietigen.
Dat zd gebeuren doordat Hij te-
rugdraait wat Hij op de derde dag
heeft gedaan: Hii heeft de aarde
doen ontstaan door de wateren
hun plek te wijzen. Men stelde
zich voor dat deze \ /ateren zich
boven en onder de aarde terug-
trokken. Als God de sluizen
openzet {7: I I I kolkt het water
weer terug. Zo liikt de toestand
van v66r de schepping teruggeko-
men.

Gods berouw
Het lijkt niet bij God te passen

dat Hii spiit kriigt over wat Hii

heeft gedaan. God wordt hier wel
erg menseliik vobrgesteld. Het is
op het eerste gezicht zelfs in te-
Senspraak met de woorden vaa
Samu€l lI SamuEl l5:291: 'de On-
veranderlijke Isra€ls liegt niet en
Hij kent geen berouw; want Hii is
geen mens, dat Hij berouw iou
hebben'. Maar wie verder leest
ontdekt dat ook hier de Here wel
degelijk berouw blilkt te kunnen
hebben over een eerder besluit:
'de Here had berouw dat Hij Saul
tot koning over Isra€l had aange-
steld' U Samuel 15:35). Daarmee
wordt in deze verhalen geen a(-
breuk gedaan aan het geloo{ in
Gods macht. Het laat veeleer zien
dat God heeft gekozen voor eel
volwaardige relatie met de mens.
God laat de mens kiezen en stelt
zich daarin kwetsbear op.
Groter dan het berouw is Zitn wil
om vol te houden met de mens
met wie Hil zich heeft verbonden.
De verteller neemt alle twiifel
hierover direct weg in het
volgende vers. In het Hebreeuws
is het een spel met klanken.
Ook al heeft de Here berouw
{Hebreeuws: 'nacham') om wat
Hij ziet op aarde, er is er €6n die
genade {Hebreeuws: 'chen'l vindt
in zijn ogen: Noach l'trooster'1.
In €€n adem en met dezelfde
letters is er sprake van berouw,
genade en troost. Deze begrippen
mogen niet los van elkaar
worden gezien. Anders krijg je
een vertekend beeld van God.
Het verhaal van Noach houdt dat
in herinnering.

Klaas Spronk

LITURGISCHE NOTITIES

Viilde Paasrondag

0m voor te lezen zou men het verhaal

kunnen inkorten do0r te kiezen voor

6en van de verhaalliinen, bijvoorbeeld

de (naar men aanneemt) oudste ver-

sie die te vinden is in 6:5-8; 7:1-5, 10,

23. Er is een verbinding met de evan-

gelielezing Johannes 13:3'1-35, waarin

Jezus wijst op het moment dat Hij on-

bereikbaar zal ziin voor zijn discipe-

len.ook Noach ging met de zijnen een

eenzame weg die uiteindeliik moest

leiden tot de redding van het mensen-
qeslacht. Men kan ook kiezen voor
MatteIs 6:25-34 over een nieuwe ma-

nier van leven op aarde. Het verhaal

van de vloed leert ons anders kiezen

in ons leven.

Psalm van de zondag 98 bezingt heel

passend hoe God de aarde richt en

daarbil lrouw bliift aan ziin belotte.

Met Psalm 65 kan men zingen over

God die de watervloed beheerst op de

aarde als Ziin rechtsdomein. Andere

passende liederen: Gezang 350, 479,

488. Uit Liederen van het begin (Boe-

kencentrum), lied '17 en 18. Dit laatste

lied is ook te vinden in Zingend Gelo-

ve, ///, lied 85 (Callenbach).

Suggesties kinderliederer:'Het lied

van het begin' uil Alles wordt nieuw l,

lied 3 (Callenbach).

Klaas Spronk
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