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Gebed om ontferming
Als kind
konden we
ons toevertrouwen
aan het leven
zoals het kwam
maar op een goed 
– of niet zo goed moment –
zijn we die argeloosheid
verloren
wat een eenvoudig antwoord was
werd een ingewikkelde vraag
en wat 
een wonderlijk geheim leek
werd een kaal feit.
Wat zijn we
in ons leven 
veel kwijtgeraakt,
soms ook
ons vertrouwen op U
ja, het is er wel
maar het is er ook weer niet
we willen het wel
maar willen het ook weer niet
maar als Gij de Eeuwige zijt
omvat Gij dat alles
en vertrouwt Gij Uzelf
aan ons toe
zonder voorbehoud
en daarom bidden wij U:...

Niet altijd
voelen we ons
opgewassen
tegen de grote wereld
we laten dat 
natuurlijk 
niet zien,
met hier en daar
een masker op
redden we het wel
we maken ons
groter dan we zijn
laten de ander
niet toe
in ons universum
ook al is het daar 
soms eenzaam 
en koud 
hoe blij 
kunnen we dan zijn
als er iemand is
die dat alles 
doorbreekt
en er zomaar is
met een hartelijk woord
of 
met vertrouwde stilte
en daarom bidden wij U:...

Steeds opnieuw
is 'groot' 
het motto 
van de wereld
het grote geld
de grote naam
de grote mond 
en alles wat klein is
is daarbij
niet in tel.
Maar hier
wordt anders geteld
hier telt
wat niet meetelt
de kwetsbare aarde
de hongerende mens 
het verwonderde kind;
vanzelf gaat dat niet
en daarom klinken 
hier 
woorden
die het ons vertellen
en hopen we 
op oren
die het verstaan
en daarom bidden wij U:....

Bij de lezing
Deze zomer hangen er in de Kloosterkerk werken van jonge fotografen geïnspireerd door het thema 
'Zondvloed Nu'. Daarom klinken er vanaf vandaag Bijbelse verhalen waarin water een belangrijke 
rol speelt en als eerste, hoe kan het het ook anders, is dat het verhaal van Noach en de ark.

Preek
De dichter Lucebert beschreef de mens eens als: '… een broodkruimel... op de rok van het 
universum... '. Zo'n woord kan helpen om jezelf en de wereld weer in het juiste perspectief te zien. 
Hoe klein en kwetsbaar het leven is, van het kind dat je gekregen hebt, van jezelf met dat wankele 
evenwicht tussen gezondheid en ziekte, succes en neergang, moed en lafheid. Het is in al zijn 
scherpte en tederheid ook een troostend perspectief. Je kunt je er door gekend en gezien voelen: zo is
de mens, zo ben ik, weerloos als een pluisje op de wind, een kruimel op de rok van het universum.

Maar het is ook een tegenstem, dat woord van Lucebert. Een stem die zich verheft tegen al te grote 
aspiraties die een mens kan hebben. Je kunt immers zo vervuld zijn van je eigen universum dat er 
buiten dat, niets of niemand meer is. Pubers hebben dat. Ze moeten wel, het hoort bij het opgroeien, 
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maar bij sommigen gaat het niet over. Zij verblijven permanent in hun eigen universum, en wat daar 
buiten is aan kwetsbaarheid, verdriet en ongelijkheid in deze wereld, doet er niet toe. Het laat hen 
koud. De bisschop van Rome, Franciscus, had het in dat verband over 'de globalisering van de 
onverschilligheid'.

Over die stem en tegenstem, die zo vaak in jezelf aan het woord komen, over het besef maar een 
kruimel te zijn of zo vol te zijn van jezelf dat er geen ruimte en oog meer is voor de ander, gaat het in
het verhaal van Noach. En het begint met het laatste, met de mens die er een potje van maakt. Het 
was de bedoeling dat hij de aarde zou vullen; en dat doet hij ook wel, maar niet zoals bedoeld: de 
aarde is vol geworden van onrecht en daarom is er geen ruimte meer voor de ander. Letterlijk staat er
dat de mens de aarde vernietigt en de schrijvers gebruiken daarvoor hetzelfde woord als waarmee de 
Eeuwige later de ondergang van de aarde zal aankondigen. Hoe het ook zij: de aarde, nog maar 5 
hoofdstukken oud, loopt op haar einde, en dat begint bij de mens. Wie al te snel de Eeuwige 
aanklaagt hoe erg het is dat Hij al wat er is, mens en dier, vernietigt, verliest zichzelf uit het oog. Het 
begint bij de mens die zichzelf te breed maakt, vervuld is van zichzelf. Sommigen vragen dan: kan 
God de boel dan niet op een andere manier dan door deze radicale watervloed bijsturen? Maar doet 
hij dat niet al sinds mensenheugenis, door de wet van Mozes, de woorden van de profeten, de 
levensweg van Jezus? En toch leeft de mens zo vaak in de grootsheid van zijn eigen universum 
zonder ruimte voor de ander. 

Van die houding zie ik iets in het werk van Anaïs López, dat hier in de Kloosterkerk hangt in het 
kader van 'Zondvloed Nu'. Het is het kleinste werk, en het hangt achterin, u kunt het alleen zien op 
straffe van een verdraaide nek. Dat wil ik u niet aandoen en daarom vertel ik er iets over: het gaat 
over een vogel, de Mynah, een spreeuwensoort uit Zuidoost-Azië. Hij komt oorspronkelijk uit 
Indonesië en stond daar bekend om zijn zangkwaliteiten. Maar als het beestje in Singapore komt, 
moet het vocaal opboksen tegen de opkomende verstedelijking met alle kabaal van dien. Mynah 
probeert over al dat stadslawaai heen te zingen en dat gaat ten koste van zijn stem. Zijn 
zoetgevooisde klanken verschrompelen tot een schril gekrijs, om maar gehoord te worden. En 
vanwege dat gekrijs wordt hij er nu gehaat en met alle mogelijke middelen geweerd. Zo past de 
Mynah niet meer in ons zelfgecreëerde universum ook al is hij het product van onze levensstijl. 
López ziet hem als een symbool geworden voor onze tijd, waarin de mens zich zelf zo belangrijk is 
gaan vinden dat er  voor een ander, mens, dier, ding, geen plaats meer is.

Ja, het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum, is een tegenstem die zich, net als 
vogel Mynah, slecht verdraagt met de kakafonie van ons eigen zich steeds maar uitbreidende 
universum. En toch klinkt ze, die tegenstem, vandaag in dat verhaal van Noach en de ark en ze stelt 
de vraag: ja, maar als ik nu werkelijk een broodkruimel ben op de rok van het universum, een snufje 
sterrenstofje in een oneindig groot en koud heelal, wat dan? Hoe houd ik vertrouwen, hoe kan ik me 
geborgen voelen als ik me als een Noach voel ronddobberen op het water van de chaos dat van alle 
kanten op me af komt?

Dat brengt ons bij die ark. Noach heeft er flink aan geklust. In het toneelstuk Genesis dat een paar 
jaar geleden speelde in het Zuiderstrandtheater zie je Noach druk in de weer met een Ikea 
handleiding van de Årkø met die typisch Ikeaanse opdracht 'Gebruik het product alleen voor het doel 
waarvoor het gemaakt is'.

Ja, dat is de vraag: waar is die ark eigenlijk goed voor?

En nu denk ik aan twee momenten in het verhaal. Aan het begin en naar het einde toe. Het eerste is 
een moment van geborgenheid en het tweede een moment van vertrouwen.

Eerst die geborgenheid: Als Noach de ark in elkaar heeft geschroefd en iedereen aan boord is, kan de
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reis beginnen. Maar de schrijvers voegen er nog een opvallend zinnetje aan toe: Toen sloot de Heer 
de deur achter hem. God zelf doet de deur achter Noach dicht. Kan Noach dat zelf niet? Natuurlijk 
kon hij dat. Maar dit is bijbelse beeldtaal. God sluit de deur.

Toen de Duinoordkerk, waar de Kloosterkerkgemeente uit is voortgekomen, op last van de Duitse 
bezetter in de oorlogsjaren moest worden afgebroken, preekte de toenmalige dominee Kwint in de 
laatste dienst in het kerkgebouw over deze tekst: God sloot de deur achter hem. Je hoort er iets in van
overgave, van het besef als onmachtig mens toch gekend en gezien te zijn, daar in die oorlogsjaren. 
Niet de vijand sluit de deur, ook al dacht hij dat. Maar het is God zelf. Het is niet het einde van de 
reis, maar een nieuw begin. Je hoort er iets in van de ouder die zijn kind op bed heeft gelegd, 
misschien nog een verhaaltje gelezen heeft en een versje gezongen voordat het de nacht in gaat; en 
dan doet zo'n moeder of vader zachtjes de deur dicht. Het is een gebaar van “Ga maar slapen, wees 
maar niet bang. Ik ga weg maar ik blijf in de buurt”. Een gebaar van zorg, van geborgenheid. Alles is
klaar voor de reis door de nacht.

Met zo'n gebaar van geborgenheid gaat Noach scheep. In de kwetsbaarheid van het bestaan, als 
kruimel op de rok van het universum, ervaart hij de beschutting van de Eeuwige. Dat is wat mensen 
bij God en elkaar zoeken. Een plek in de luwte waar je jezelf kan zijn. Waar je al die rollen die je in 
je leven speelt, voor even af kunt leggen. Waar de tegenstem die klinkt tegen al onze eigen aspiraties 
waarin voor de ander geen plaats is, gehoord kan worden.

Dat is het ene moment van het verhaal waarin te horen is waar die ark goed voor is.
En nu kom ik bij dat andere moment: Inmiddels is het water gezakt en staat de ark weer op vaste 
grond. En je zou zeggen: dan is het vast opnieuw de Eeuwige die de deur open doet. Maar hier loopt 
het anders; nu komt Noach in actie. Hij zelf is het die eerst het raam opent en een raaf loslaat, en dan 
een duif, die weer terugkomt. Maar als ze met een olijftak is teruggekeerd, weet Noach dat er weer te
leven valt op de aarde. En dan gaat het dak van de ark eraf en gaat de hele dierentuin en menselijke 
soort de wereld in om haar te vervullen.

Kijk, en dat is een acte van vertrouwen. Noach had ook kunnen blijven zitten en wachten tot de deur 
weer open zou gaan. Maar zo zetten de schrijvers hem niet neer. Hij neemt initiatief. Hij komt in 
beweging. Hij heeft vertrouwen. Met open vizier ziet hij de toekomst tegemoet.

Het besef een kruimel te zijn op de rok van het universum kan verlammend werken. De 
kwetsbaarheid van een kind kan een ouder voorzichtig maken. Als maar niet dit... als maar niet dat... 
Hoeveel ouders zijn er niet die hun kinderen met de auto naar school brengen omdat het zo gevaarlijk
is, maar daarmee maken ze het zelf ook gevaarlijk. Dat is het Mynah effect: dat je als mens zelf de 
oorzaak bent van wat je zo tegenstaat. Daar staat Noach tegenover, met het dak van de ark. Hij moet 
het zelf openen. Wat hij aantreft, hij weet het niet, maar als hij verder wil, moet hij er op vertrouwen 
dat het ook verder gaat. En het gaat verder. De aarde ligt er als een nieuwe schepping bij en de 
Eeuwige belooft dat het daarbij blijft met een boog die aan de hemel staat. Maar Noach moet wel aan
die nieuwe schepping werken. En het eerste wat hij doet – we lazen dat niet – is het aanleggen van 
een wijngaard. Alsof hij zeggen wil: de mens mag dan een broodkruimel zijn op de rok van het 
universum, maar laat het dan ook een vrolijke broodkruimel zijn; een die zich geborgen weet in dit 
oneindige universum en een die meer ziet dan zijn eigenste universum.

Of het met de mens nu werkelijk veel beter is geworden na Noach dan ervoor, dat is maar de vraag. 
Maar hij heeft nu wel dat verhaal van de ark, die tegenstem die ouders vandaag inspireert om hun 
kind te laten dopen en anderen om met vertrouwen een taak op zich te nemen, ook in deze kerk. 
Kruimelwerk, zou je zeggen, maar het is niet niets. Om het lied te parafraseren: die vele kruimels 
vormen saam een kostbaar brood in uwe naam (LB 978).
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bronnen: 
Lucebert, 'ik tracht op poëtische wijze', uit: apocrief / de analphabetische naam (1952)
Huub Oosterhuis, Toespraak Studentenekklesia, september 2014
https://bijbelsmuseum.nl/zondvloednu/ana%C3%AFsl%C3%B3pez  

Gebeden
Wij danken u
voor deze dag
één in een reeks 
van duizenden
miljoenen dagen
die kwamen en gingen
maar zij doet er toe
deze dag
want haar licht
biedt geborgenheid 
en haar structuur vertrouwen
als een gelijkenis
van wat meer is
dan een aards geheimenis

en om dat geheimenis
zijn wij hier bijeen
en bidden
dat het ons zal dragen
en bemoedigen
in het leven van alledag.

Dat geheimenis 
ervaren we ook
in de liefde van mens tot mens
de ontroering om wat ons raakt
de dankbaarheid
om het goede
dat ons toevalt
in de geboorte van een kind 

Vanmorgen bidden wij
in het bijzonder
voor de kinderen 
die vandaag gedoopt zijn
en voor alle andere kinderen
die opgroeien
binnen en buiten de kring 
van onze verantwoordelijkheid
dat wij hen
niet blootstellen
aan onze projecties
dat zij niet
het kind 
van de rekeningen worden
waarmee wij de aarde belasten.
maar ruimte en tijd krijgen
om te spelen
en op te groeien
nieuwe zienswijzen te 
ontwikkelen
als hoopvolle toekomst 
voor de wereld

Wij bidden voor wie
moegestreden zijn
en teleurgesteld
om alles wat het leven 
niet bracht
waar zij op hoopten
of wel bracht
waar zij niet op hoopten
dat zij uw trouw ervaren
moed vinden
en aandachtige mensen
die hen voor een tijdje
dragen
als een ark
op een chaotisch zee
tot het beter gaat.

Wij bidden voor wie ziek zijn
voor wie 
– al is het tijdelijk – 
aan de zijlijn staan 
en voor wie leven
met een diep verdriet
en daardoor
vaste grond 
onder hun voeten missen
wij noemen in het bijzonder...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te
maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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