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En God zag d 
Onhylkkellnge 
Onder uw aan, 

'En God .zag dat het goed was' 

Het raadsel -van de goede schepping 

door Frits de Lange lijke idylle heeft gekend. God schiep 
'de wilde dieren ·naar hun aard' staat 

zompe massa met zijn handen om
vormt, er vorm en gestalte in aan
brengt. En telkens laat Hij even zijn 
handen rusten, treedt Hij terug. doet 
Hij een paar passen achteruit . kijkt 
en kijkt nog eens, tot Hij tenslotte, 
voor hij het licht in zijn atelier na een 
dag werken uitdoet , zegt: 'Zie. het is 
goed'. En dan , tenslotte . nadat hij 

· eindelijk de laatste hand gelegd 
heeft, treedt hij voorgoed terug. en 
zegt: Het is goed, ja zéér goed'. Hel 
kunstwerk is af. Wat betekent dat? 
Dat het perfect is, volmaakt, harmo-
nisch en idyllisch? · 

H'et zijn raadselachtige woorden, er (Gen: 1, 25) en daa.r hoorde dan 

die .in het scheppingsverhaal staan: blijkbaar ook de slang bij, En zelfs 

'En God zag dat het goed was'. het verschrikkelijkste dat wij kennen, 

Woorden waar de eeuwen door de . de dood, was wellicht bij de goede 

knapste theologen. en de gelovigste schepping inbegrepen: een mens 

mensen geen weg mee hebben gewe- m'oet niet . de eeuwigheid verlangen, 

ten. Want dat de schepping goed is, dat staat God hem niet toe (Gen. 3, 

dat willen we enthousiast beamen als 22). De schepping is van het begin af Licht en schaduw 

we een zonsondergang zien, een kind aan een 'struggle for life ' geweest, en 

aan de moederborst, een korenveld, God oordeelde ook daar blijkbaar Ik hoor mijn zoon het nog zeigen, 

een berm met klaprozen, een mooie over: 'Het is goed'. Het woord para- toen we laatst in het Louvre hepen 

vrouw of man op het strand, maar we dijs komt in Genesis niet voor. We · langs de eindeloze schilderijengale

krijgen moeite met dat woord als we lezen teveel in de bijbel, als we onder rijen met oorlossslagvèlden: 'Alleen 

op dat zelfde strand een groep zwaar de hof van Eden een harmonische maar ellende hier'. Nee, kunst kan 

gehandicapten zien of als we de poes volmaaktheid verstaan. Meer dan ook een drama of tragedie zijn:• een 

een vogeltje zien verslinden, als een een leefbare plek in de chaos is er ·schilder kan een lijdend mens schil

tyfoon mensen als poppetjes wegslin- niet bedoeld. God is misschien ruiger deren die ons tot tranen toe beweegt, 

gert of een aardbeving duizenden in dan we denken. En zijn goede schep- een beeldhouwer kan een oorlogs

dc aarde ops\okt.,_2f -:·~n dat gebeurt ping ook. 'Het~!,~ j~= ~ g~d'•. affe: ment sch_eppen dat ons verbij-
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staan. De' natuur is verrukkelijk, áoeld hebben: De wereld is een idyl- · 'zelfs dan, mei degene die het ge

~aar de natuur is ook verschrikke- Ie. God heeft geen droom geschapen, /naakt heeft: het is mooi, het is goed. 

hJk. Het leven is vertederend, maar maar de realiteit. En die kan je uit- 2-ijn de vier evangeliën ~een kunst

ook verplettere~d. DC: natuur, dat,,ïs zinnig van vreugde maken, maar je ~rk? En zelfs van de liJdensverha

de bevruchte e1~J, zich wonderhJk ook soms ongemeen pijn doen. ~e.~ zeggen we: Het is goed. Is de 

delend tot een meuw mens, maar de Van déze, en van geen andere wereld Mrttheuspassie niet het droevigste 

natuur, dat ik ook de kankercel, zich zegt God: Het is goed. k nstwerk, dat we kennen? En toch: 

woest_ en wreed vermenig~uldigend ~ zeggen: Hel is goed. Het kunst-

om diezelfde mens te :,-em1elen. De De schepping als kunstwerk wtrk maakt iets in ons los dal ons 

natuur kan ons doen Jubelen, maar Wat moelen. we nu onder dat goed v rzoent met het leven dat er in 

ook verbijsteren . verstaan, als het niet is: volmaakt, w,~rdt uitgedrukt, ons 'ja' doet zeg-

perfecl, paradijselijk, idyllisch? Ik g n op het verrukkelijke en ver

Het verrukkelijke en het verschrik- doe maar een poging, ook al weel ik se rikkelijke leven. 

kelijke dat elk antwoord op zijn beurt weer Z moet ook God in den beginne 

Zo, dat ons hel 'Het is goed' op de andere vragen oproept. Wat is de n~ar de sc~eppinti hebben gekeken: 

lippen besterft. Maar God zegt het, schepping voor God? Het is een als een artiest, die terugtreedt, zijn 

- en Hij zegt het niet één, niet twee, kunstwerk. De Schepper is een ar- h~nden nu van de schepping aftrekt , 

maar zeven keer, na elke scheppings- ties!. Zo kijken we in de kerk zelden en er dan instemmend naar- kijkt, 

dag, En tot slot, op het hoogtepunt tegen God aan, omdat kerk en kunst Yr rzoend_ met zijn werk. 'En zie, het 

van de schepping, als hij de mens vari elkaar vervreemd zijn, kunslè- 1s1 goed, Ja zeer goed'. Harmonisch , 

geschapen heeft, doet Hij er nog een naars onkerkelijk zijn geworden, volmaakt? Neen, ook deze· Schep

schepje bovenop: 'En zie , hel was kunst alleen in een museum hangt of pend Kunstenaar heeft met licht en 

zéér goed', horen we dan. Het kan bij de happy few aan de muur, en we schaduw gewerkt... Maar Hij heeft 

dus geen vergissing zijn, een slippert- zo hel gevoel voor schoonheid in hel van dal licht en donker gezegd: 'Het 

je van de tong, een moment van ono- geloof zijn verloren. De Schepper is is goed'. Ik kan terugtreden. De 

plettendheid van God, die even wèl . voor ons vaak een bouwvakker aan schoonheid van de schepping vertelt 

de zonsondergang, maar niet de ma- de cementmolen, een machineban- voortaan haar eigen verhaal. 

lariamug gezien heeft. 'Het is goed', kwerker aan de bankschroef, en zijn En zo gebeurt het soms opeens, als 

dat zegt God van heel de schepping. schepping hel stukje werk dat hij af- wij naar deze wonderlijke wereld kij

het verrukkelijke en het verschnkke- levert. Zoals een klokkenmaker zijn ken, dal ook in ons die woorden op

lijke inbegrepen. klok hoort tikken en zegt: 'Hij doet borrelen en we ja zeggen legen het 

Hoe moet je die woorden nu ver- ,het', zo horen we dan God van zijn leven, tegen onszelf. Ook al zitten we 

staan? Er zijn mooie oplossingen ,schepping zeggen: 'Hel is goécl'. De lelijk en scheef in elkaar, als we dan 

voor bedacht . De orthodoxie beeft ::schepping als een machine, die min voor de spiegel staan, toch zeggen: 

gezegd: Dat is natuurlijk het oordeel of meer perfect functioneert. Tja. en 'Je bent een mooi mens, het is goed, 

van God over de schepping vóór de dan loopt er wel eens een radertje zoals God je geschapen heeft' . Zo 

zondeval, toen het kwaad er nog niet 
1
, verkeerd... gebeurt het dat we opeens vrede 

was. Het gaat hier nog niet over de 1, Maar God de Schepper is toch veel- kunnen hebben met ons leven, met 

wereld zoals wij hem kennen, bedor- meer Sc_he~pend J:<unstenaar? De de wereld, ook al hebben we het er 

ven door de zonde. In den beginne , k_c_>smos 1s ZIJ~ at~!ier, de wereld is soms flink benauwd en mislukken we 

· speelde de leeu~ nog met het lam, ·ziin droom die HIJ al knedend met er regelmatig. Dat we kunnen in

en hoefde het ~ind nog niet bang z1Jn handen omzet in materie. Een stemmen met de schepping van God, 

voor de slang te 'zijn, De mens heeft beeldhouwer, die vecht met de en Hem nazeggen: 'Her is góed'. 

hel allemaal bedorven, chaos. de ruwe hompen klei van in 

Maar niets wijst er in het scheppings- def! beginne, toen ~lies nog woest en 

verhaal op dat de natuur een derge- ledig was. Maar die gaandeweg die verv.J;f$ z i" pàgina 5 
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Franciscus van Assisi kunnen nazin
gen: 

Geloofd om ,noeder aarde, Heer. ha/Ie
. luja, 

ons leven staat in haar beheer, hallelu-
- JO. 

(Gez. 400). 

Het verhaal gaat dat Franciscus zijn 
loflied op · d~ schepping maa~!e to~!1 
hij ernstig ziek was en vresehJke p1J
nen leed. En dat hij, terwijl · hij m~t 
gloeiende t~ngen werd be~erkt. die 
zijn ontstekingen moesten u1tbr~ndcn, 
hij wng: 

Lof zij V Heer on1 ·hroeder vuur, halle-
luja, . . , :. 
die ons verlicht 1n t nac;htel11k 1111r, hal-
leluja, . 
die zo robuust en llr.ulijk is, halleluja, 
zo dapper in de duisternis, halleluja, 
Halleluja, halleluja, halleluja. · 

Ook al voelde hijzelf ·op · dat mo.: 
m~nt ·de· piJn ervan .. hij bleef h~t vuur 
van de scheppin·g ars· een k~nstw~rk 
van God loyen. 'Het is goed'. ziè hij de 
Schepper,. -na. hátleluja. Oindat. hij in 
de schoonheid van de schepping de 
; ?i~:~ v~n : de Grote, K_u Rshmaar ont -

. ... . . 

De schoonheid als ·hètbewijs van·God 
1
: ··2xf ver -äl's Fr<Jnciscu.s zullen wij ·hef 
waarschijnlijk niet ' brehgèn. Maa·r dat 

was ook leen· heilige. Wij onderdruk
ken ~ij de tandar_ts al eerder een vloek 
d"an ·een lofza·ng. Maar toch, dat besef 
dat zicll onweerstaanbaar aan ons op
dringt: wat is de wereld mooi, - ook de 
Ol)Ze -. wat zijn de mensen mooi - o~k 

, de lelijkste -. wat is de natuur mooi -
· ook de wreedste -, dat gevoel kennen 

we toch ook. Op het ene moment 
ve·rtederend, dan weer verbijsterend, 
maar de wereld is altijd verbazingwek
kend. Dat wij omringd zijn door haar 
schoonheid, dat is een bewijs van God. 
Het is een bewijs, dat deze wereld niet 

. een willekeurige toevalstreffer van de 
evolutie is, een blind en bruut gebeu
ren. maar uit het atelier van een Kun
stenaar komt. die er zijn ziel heeft in
gele~d. voordat hij terugtrad, en zei: 
het 1s mooi zo, bet is af. het is goed. 
Dat we dé dingen, de natuur, de men
sen onweerstaanbaar mooi kunnen 
vinden1 dat verwijst naar God , d_e A~
tiest van in den beginne. Iets moois 
zien en het als mooi ervaren, dat i~ de 

· glimlach van God zien. Een ~er~ld 
zonder God zou- de schoonheid niet 
kennen. 
En schoonheid,. dat v.ind je niet alleen 
in het museum ·of in het bos. Neem 
jezelf eens bijyoo.rbeeld. Een kunst
werkje van God. Ja zeggen tegen je
zelf. met jezelf instemmen en je wereld 
accepteren: naar jezelf kijken en kun
·nen zeggen: 'Het is goed:, het lijkt zo 
eenvol!dîg. Maar is h~t niet h~_t moei
lijkste dat er is? Çhnste·nen __ h1ken zo 
Yj:\,ak op mensen! _die . G9d ZIJO schep-
. ping niet kunnen vergeven. 


