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Creatief geloven pag. 1 
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IN DE CLASSIS BARENDRECHT, DORDRECHT EN GORINCHEM 
Tijd om te luisteren en te leren (1) 

De Schepping, God en wij (2) 

een .. .. mens in, -ik schep hem naar 

Creatief geloven mijn Beeld', antwoordt God pein-
zend en verstrooid en grijpt weer inet 

men zodat zij weer . tot leven ko
men!' Zo profetee'rde Ezechiël. 
En in Handelingen lezen we: 

'En toen de Pinksterdag aan
brak, waren ze allen bijeen. 
Plotseling kwam er uit de 

hemel een geluid alsof er een 
hevige wind orstak ( ... ) -en ze 

werden allemaa vervuld van de 

door Frits de Lange 
zijn handen in de klei. 

God heeft fanta
sie en creativiteit. 

Pinksteren is het feest van de kerk Dat heeft Hij al van 
waarbij Petrus opstaat en zegt: Hier den beginne aan, toen 
ben ik, mensen, luister naar mij . Een Hij hemel en aarde 
visser uit het achterlijke Galilea wordt schiep. De kosmos is 
de rots waarop de kerk wordt ge- zijn grote kunstwerk, de 
bouwd. De man, die drie jaat geleden mens zijn mooiste sculp
nog zijn netten in het meer van Tiberi- tuur. God als Beeldend 
as uitwierp wordt de spil van de we- Kunstenaar. 'En de 
reldkerk. Wie had dat ooit gedacht? Here God formeerde 
Wie had die mogelijkheid in Petrus de mens van stof uit 
gezien? Wie zág er wat in hem? God. de aardbodem en 

Heilige Geest '. · 
God maakt een nieuw begin. In 

een schepping waar niemand meer 
iets in ziet, blaast Hij .opnieuw zijn 
Scheppergeest. De beeldhouwer be• 

gint overnieuw en zet zijn handen 
weer in 'de klei. 

God schiep met zijn Geest uit de twij- blies de levensadem in 
felende, zwakgelovige leerling achter zijn neus; alzo werd de ' Scheppers naast God 

Jezus' ru,; een steunpilaar voor de mens tot een levend Met Jezus is HiJ' andermaal be-
christenhe1d. ' àG 2 6) 

En Petrus is oft Pinksteren niet al- weGzeodn ,· eRi;eno. te: . gonnen. Jezus, de mens met de 
onbevangen creativiteit en de 

leen. Kijk dat k eine clubje mensen Creatieve unste- onbegrensde fantasie. 'Vissers 

daar in de bovenzaal eens bij elkaar naar, schiep mensen zijn vissers en ho-

zitten. Er komt niets uit hun ha1:1den, naar zijn beeld: part- ren bij hun _netten', 

een groep afwachtende mensen die als ners in zijn ■ll■■l zei men in een 

los zand aan elka~r ha1:1ge_n, niet in schepping. cn:a- schepping waaruit 

slaat om oo_k maar rets zmnrgs van de rief voorr bou- de Geest geweken was. Maar Jezus 

grond ,te knJgen . En toch: even later wend aan het kunstwerk kosmos. .v, ~ in onontwikkelde vissers ~ aren ~'ftitw~.-. '~l~~~~=::b= 
mense!' mees~eurencF~ ~un ~c- g,ikracbt, die uit de eb~~ or~e w~- li~c~·•-zei men in de schepping w.aar-

lij_~~ enthous1asme, ruc! meer ;itllk te ten te scbepp,en omdat _ZIJ er tcts n ~ ~• d_ Geest geweken was. Maar Jez1:1~., 

kn1ge~ een k~rk: als 111t het mets ge- zfcn. Scbeppers-naàst God. . ;- , ,µg 1 verlamde "lensen ~ansers die · 

·schapen. Watts er meJ hc!,1 gebeurd? 'j Gbd,lqven •en zette 4e mç·n,sen weer op 

Dat was nou de heilige Geest, zeg- , h~ v~Jen. 'Sabbat is .sal;>baî en , !:lan-

gen we in de kerk op Pinksteren. De Eea Knekelveld , .· i,beboorl de mens zijn reijgieuzé plicht 

Schepper-Geest van God, die zijn M~ ~at doet de me!ls met al 7!11!) . • ie !do~lt, zei men _in. de _, scheppi_!lg 

adem in een stel doo~se mensen cr1;3t1i:ite1t? Nam God met teveel -r,s1- wàaru1l •p'e Geest ,ge"'.'ekcn w~. Maar 

blaast, mensen creëert en m hen onge- cos? De Geest _van God voerde me Jezus m'3kle van de schepe1ng weer 

kende mogelijkheden blootlegt. Pc mec_cn zetie me 1!1 çe_n dal waarv~~ ~e een feest en zei: de sabbat 1~ er toch 

Geest van God is Schepper-Geest. Als ~m bedekt was met botten, HIJ li_ct voor de mens? 

ik de kern van Pinksteren in dat ene m1J erom heen lopen, het. hele dal .'Dood is doód en hoort in het graf, 

woord ctcatief geloven samenvat, dan rond. ~e talloze botten lagen o~eral zei men tenslotte in de schepping 

doe ik in feite niets anders dan naar verspreid, ze waren helemaal uiige- waaruit alle leven geweke·n was. Maar 

die eeuwenoude belijdenis van de droogd'. (Ezech.' 37). . . Jezus stond op uit het graf en maakte 

Creator Spiritus te v!)rwijzen. De Dat 1s het beeld van de schepping van het kerkhof een lentetuin: 

Geest is crcator, schepper. De Geest is ~p de achtste dag. Van de mens, crea- ' 
als een beeldhouwer. En wij mensen, t1eve schepper naast God, rest nog_ De creatieve Geest van Jezus gaat 

wij zijn zijn materiaal. Ruwe hompen slechts een ger~amt~. En Ict wel, Eze- vanaf Pinksteren de wereld rond. En 

klei, 110iQ1eioze ltllMerie die · niet-van chiël -spreekt hier met over -.ec:11· ls.~r~- stc;ekt mensen· aan om creatief te g~lo

zijn plaats komt. Met geweldige moge- hof, maar over. het volk Israël. Spnng- ven. De Heilige Geest .maakt van men• 

li~kheden in ons verscholen, maar ~ie levende !Dens~n van vlees en bloed, sen· weer schep_pers naast God, be

. mets te doen hebben en ongebruikt met een mgemeuze computer daarbo- vrijdt hlin fantasie, herschept hen weer 

afsterven ·als ze niet tot leven worden ven, maar toch: dood, een vormeloze naar het Beeld van de Schepper, 

gewekt. Wat is de mens? vroeg Harry iftassa waar geen bewe.ging meer in zit. neemt hen weer mee terug naar de 

Mulisch zich eens af. 'Een zak met 'En God vroeg: inensenkind, zou- achtste dag. 

botten, voor 90 procent gevuld met den deze botten weer levend kunnen 'lk zie wat in je' zegt God tegen je, 

water', was zijn antwoord. Een lompe worden? Ik antwoordde: Heer God, maar zijn ogen zien al veel verder dan 

massa, met wel een gigantisch compie- dat weet U alleen!' zijn handen'. In wie, in mij?' zegt u 

xe computer bovenin. Maar er zit geen De schepping als knekelveld. Men- misschien. Ik ben maar een pover 

vorm aan, geen ·schoonheid, geen be- sen als .skeletten, waaruit de creatieve mel\.s, mijn leven is een dooie boel, 

weging in. Geest geweken is. mijn relaties zijn vastgelopen en mijn 

Beeldend Kunstenaar 
·En God kneedt en boetseert. Hij 

vecht met de vormeloosheid, de uit de 
grond getrokken klei. Hij neemt af
stand, kijkt en kijkt nog eens. Dan 
stort Hij ~ich weer op de klei, totdat 
zijn handen ten langen leste het beeld 
hebben geschapen wat zijn ogen allang 
hadden gezien: de mens. 

'Wat zie je daar toch in, laat toch 
liggen', fluistert de du•ivel God in het 
oor als hij even in het atelier komt kij
ken. Want de duivel is niet creatief, hij 
aapt God alleen maar na. 'Ik zie er 

Dat is er dus geworden van de carrièrekansen heb ik verspeeld. Moet 
schepping van God, de Creatieve U mij hebben? 'Ja jou!', antwoordt de 

Geest. En . God, de beeldhouwer van Schepper God, ook al is jouw bestaan 
het universum had zich teleur$esteld als het knekelveld van Ezechiël. Ik wil 
af kunnen keren van zijn creahe, Hij jou inschakelen om van mijn schep
had de uitgedroogde klei van verstar- ping een kunstwerk te maken. 
de me_nsen woedend in een hoek kun- En ik zie Hem al voor' me, aan het 
nen smijten. 'Mislukt, mislukt, de einde der dagen, de Grote Beeldhou

scbepping mislukt!' wer van het Universum, de visionaire 
Maar eens een Schepper, altijd een God. Vermoeid maar gelukkig neemt 

Scher,per. God maakt een nieuw be- Hjj afstand van zijn schepping en· 

~n. Dit zeg Ik, God de Heer: Ik zal neemt haar op met zijn ogen. En 
JUiiie de levensadem schenken, je zult zachtjes spreekt Hij weer die woorden 

weer leven ( ... ) zeg tegen de wind, van den beginne: 'En zie het is goed, ja 

mensenkind: Kom uit de vier wind- zeer goed'. Creatief geloven, dat 1s: 
streken en blaas in deze dode licha- delen in dat visioen. 

Kanttekening 

een broedende kip 
moet men niet storen 
dus ook de Geest niet 
want de Geest broedt 
broeden Is 
warmte geven 
de· Geest verwarmt 
de aarde 
toen het begon 
te lichten 
In der schepping 
morgenstond 
zette de Geest zich 

· broedend op de 
woeste, lege aarde 
dus lezen de joden 
op het pinksterfeest 
psalm 104 
de psalm van de 
scheppende en 
broedende Geest 
zendt Gij uw. Geest ui\ 
zo worden zij geschapen 
!à.0--GU~w!!i._~et_ 
~laatvifn"ltil ~ .,
het fraafe padléllJi -
de eerste proefpàkfer ' 
van de Geest ' 
en Kanäan de~ 
le_nd· var:i mell< en honlog 

. met het ruisend graan 
op de berghelllngen 
lnt"'~I'.! broedt de Geest 
voort naar het 
eindresultaat 
God zal op aarde komen 
met groene-eeuwigheid 
bomen die twaalf maanden 
vrucht geven 
en altijd groene 
bladeren hebben 
jammer dat wij 
de broedende Geest 
storen 
~ljn adem verstikken 
met onze gassen 
de wateren, waarop Hij 
broedend zit 
vergiftigen 
Hem schrik aanjagen 
door eeti gat In de 
ozonlaag te schieten 
Pinksteren 1990: 
Gij zult een broedende 
Geest niet storen 
Hem niet de adem benemen 
Venl Creator Spiritus 

· Kom, Schepper, Geest 
blaas leven, verwek .leven 
fleurig en kleurig en geurig 
broed het visioen uit: 
daar Is het altijd lentetijd 
In bloei staat elke ·plant 
alleen de smalle doodszee scheldt 
ons van dat zalig land 


