
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

 

 

 

 

 

 

Ik laat u het plafond zien van de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad. Al starend naar het plafond 

schuifelen de mensen door deze kapel en zien in het midden het fresco de Schepping van 

Adam geschilderd door Michelangelo rond 1511. 

God zien we als een oudere man met witte baard, gekleed in een mantel terwijl Adam, 

linksonder op de afbeelding, volledig naakt is. Adam wordt afgebeeld als een gespierde 

mooie man, zoals gebruikelijk in de tijd van Renaissance en later Barok.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti


 

 

Gods rechterarm is uitgestoken om een levensvonk van zijn eigen vinger over te dragen naar 

die van Adam. Zijn linkerarm is gespiegeld aan die van God. Een verwijzing naar de gedachte 

dat de mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God (Gen. 1:26). Een ander 

punt is dat de vingers elkaar niet aanraken. De indruk die we krijgen is, dat God als de gever 

van het leven, het nog aan Adam moet gaan geven; ze zijn nog niet op "gelijke hoogte". Of 

dat God ‘hoger’ blijft als gever van het leven? Zijn vinger wijst naar die van Adam en de 

vinger van Adam hangt naar beneden. Heel belangrijk om dat even in u op te nemen.  

 

 

U ziet nu een variatie op deze twee vingers. Ik weet niet precies door wie gemaakt, maar u 

kunt het vinden op internet. Nu is de mens Schepper of God geworden en schept ten dienste 

van zichzelf de techniek. De linker vinger van de mens wijst nu als gever van het leven aan de 

robot. De vinger rechts van de robot hangt deemoedig naar beneden. Deze variatie wil 

zeggen. De mens is God geworden en heeft het heft in eigen hand genomen. U ziet de vinger 

van de mens net even iets ‘hoger’ en wijzend als gever van het technische leven, dan de 

vinger van de technische robot.  



 

Nu nog een laatste variatie. Daar ziet u dat de rechter vinger van de technische robot 

Schepper is geworden en zijn of haar vinger net iets ‘hoger’ wijst dan die van de mens. De 

vinger van de mens hangt weer naar beneden om te ontvangen. De techniek gaat over ons 

heersen. Wij dienen de techniek in plaats van de techniek ons. De techniek gaat met ons aan 

de haal.   

Ik denk dat we in onze ontwikkeling nu ongeveer tussen de laatste twee afbeeldingen in 

staan. Wij zijn Schepper geworden naast God of zelfs in plaats van God en de techniek is nu 

al bezig ons leven over te nemen.  

Het gaat net als in de boeken van Yuval Noah Harari de mens gaat van ‘Homo Sapiens’ naar 

‘Homo Deus’. Van mens naar God. Op naar de techniek als God over ons.    

Het was misschien hierom dat de theoloog Oepke Noordmans in de vorige eeuw al schreef: 

'Bid en dankdag voor het gewas en arbeid staan op de grens van de prediking in de kerk.' 

Noordmans werd geboren op het platteland, in het dorp Oosterend In Friesland, vlakbij mijn 

eerste gemeente in Wommels, waar nog veel nazaten van hem wonen. Eigenlijk zou deze 

voorman uit de toen nog Hervormde kerk beter moeten weten, tenminste dat denken we als 

we deze uitspraak voor het eerst horen: 'Bid en dankdag staan op de grens van de prediking 

in de kerk'. 

Waarom schreef hij dat toen al? 

Omdat juist in deze diensten het gevaar zo groot is dat de preek en het gebed een 

wijdingswoord voor onszelf wordt. Het aanbidden van God loopt zomaar over in het 

aanbidden van de natuur, de vruchtbaarheid en last but not least de eigen kracht. 

Vervolgens zeggen we wel dat we het allemaal te danken hebben aan de Heer, maar in feite 

zijn we bezig met het aanbidden en op vijzelen van onze eigen kracht met behulp van onze 

vroomheid om er achter te komen dat we uiteindelijk zelf God zijn geworden. Denk 

nogmaals aan de ontwikkeling van de handen uit het fresco van Michel Angelo.  

De stikstof crisis is zo’n voorbeeld van hoe wij als mensen boven onszelf zijn uitgegroeid en 

een veel te grote voetafdruk op de aarde zetten. Dat we dat doen is zeker. Nu gaat de ruzie 

in de samenleving en de politiek er alleen nog over wie de grootste afdruk neerzet. De 

landbouwsector, het verkeer of de bouw. Welke cijfers geloven we? Die van het RIVM 

namens de regering of die van het Mesdag Zuivelinstituut namens de boeren.  



De oorzaak wordt door veel mensen gezocht in de joods-christelijke traditie. Het 

Scheppingslied dat we terugvinden op de eerste bladzijde van de Bijbel wordt als grote 

boosdoener gezien. Alles loopt daar uit op de mens die naar lieve lust mag heersen. Maar de 

mens heeft toch de opdracht gekregen om te heersen? Alles wordt volgens psalm 8 aan 

voeten van de mens gelegd. Is het dan terecht om het Scheppingslied en de mens zo af te 

kammen en overal de schuld van te geven. Zelfs zo sterk dat mensen nu leiden aan 

klimaatverdriet en zelfs gebukt gaan onder een klimaatdepressie.  

Laten we eens kijken naar de werkelijke plaats van de mens in dit prachtige lied. In de eerste 

plaats moeten we vaststellen dat niet alles uitloopt op de mens. Alles loopt uit op de 

Sabbath. Op de dag van rust, waarop genoten mag worden van het geheel. Het is voor de 

mens zelfs de eerste dag. De eerste dag bestaat niet uit arbeiden, heersen en zwoegen, maar 

rust om te kijken naar het geheel.  

Als we kijken naar het geheel van het scheppingslied, moeten we de scheppingsdagen niet 

achter elkaar lezen, maar naast elkaar. Het is een prachtig gecomponeerde belijdenis uit de 

tijd van de ballingschap in Babylonië. In de vorm van een lied is het overgeleverd, waarvan 

de coupletten allemaal bij elkaar passen.  Als we kijken naar de zes scheppingsdagen, dan 

zien dat het paren zijn. Ze horen bij elkaar. 

De eerste dag hoort bij de vierde dag. Het licht van de Eeuwige God bij het licht van de zon, 

maan en de sterren. 

De tweede bij de vijfde: de scheiding van het doodswater door het uitspansel wordt 

begeleidt door de vogels en de vissen, die tekenen van leven zijn. 

Zo hoort de derde bij de zesde dag. We zien dat op de zesde niet alles uitloopt op de mens, 

maar op de landdieren èn de mensen. De mensen zijn daar samen met de landdieren.  De 

landdieren zien in de derde dag de groene planten. Ze mogen daarvan eten. De 

zaaddragende planten en vruchtbomen zijn voor de mensen.   

Zo verwijzen de scheppingsdagen naar elkaar. Het licht van God op de eerste dag mag 

vertegenwoordigt worden door zon, maan en sterren. Niet zon, maan en sterren zijn de 

goden maar God als het licht. In de tekenen van vogels en vissen mogen we de begrenzing 

van God zien van het water als vernietigende kracht. En de mens krijgt zijn plaats naast de 

dieren door te kijken naar het zaaddragend gewas en de vruchtbomen.  

Als God zegt: ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis’, dan moeten we vooral 

kijken naar de gelijkenis met het zaad en de vruchtbomen. Wie zijn we en welke plaats 

hebben we? Kijk naar het zaad en de vruchten. Het beeld van het zaad hoort bij de mens. De 

derde dag kijkt als het ware in de spiegel en ziet de mens. De zesde dag kijkt in de spiegel en 

ziet het zaad. Het is ook de oproep van de gehele Bijbel aan de mens. Zaad te zijn. Zaad lijkt 

namelijk dood. Er is voor het oog weinig aan te zien, maar als we het in de grond afstoppen, 

dan komt er na verloop van tijd nieuw leven. Zaad is keihard, door de vliezen van de dood, 

maar deze vliezen breken en er komen bloemen en vruchten.  En als we gaan zoeken naar 

het zaad is het weg: de vrucht is gekomen.  



Dit beeld loopt zelfs uit op het Woord van Jezus in het Johannesevangelie: “Als de 

graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel 

vrucht voort” (Joh. 12, 24). De Heer interpreteert daarmee heel zijn aardse weg als de weg 

van de graankorrel, die enkel door de dood heen tot vruchtbaarheid leidt. 

Zo gaat de oproep om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden in Genesis niet alleen over 

voortplanting, maar vooral over het dragen van de vruchten van liefde, vrede en 

gerechtigheid. In een tijd van overbevolking mogen we vooral dit in de woorden uit Genesis 

horen. Vermenigvuldig u zelf in liefde vrede en gerechtigheid.  

Zo is de mens als heerser niet bedoeld als overheerser. En zelfs niet als de mens die techniek 

oproept als overheersende macht over ons. Dat is nog weer een stap verder. Als een 

boemerang keert de opgeroepen macht van de techniek op dit moment op onze hoofden 

terug. Het gaat echter in heersen om gelijk aan de Heer zijn, die Zijn Woord zaait onder de 

mensen. Zoals Jezus zichzelf vergelijkt met zaad. Dat alles onder onze voeten is neergelegd 

naar psalm 8 wil niet zeggen dat alles de mens dient. Eerder dat de mens zelf dienaar is in 

Gods schepping, omdat de mens mag lijken op het zaad.   

Als we letterlijk terug gaan naar de woorden van het Scheppingslied horen we dat de mens 

in de eerste plaats het zaad en de vruchten te eten krijgt. In een tijd van bio-industrie waar 

dieren na een half jaar al worden geslacht voor onze consumptie kan dit weer een leidend 

woord worden. Ik ben nog geen vegetariër, maar wel alvast minder vlees gaan eten na het 

zien van vreselijke beelden uit onze bio-industrie. Het is gezonder en duurzamer.  

We staan op een kruispunt in onze cultuur. Als we de techniek zijn gang laten gaan in de 

gecombineerde revolutie van informatie- en biotechnologie die nu gaande is raken we nog 

verder verwijderd van God als Schepper. Computers en robotten nemen ons hele leven over. 

Er ontwikkelt zich nu al een nieuwe klasse van 'overbodigen'. De mensen dreigen zich op te 

splitsen in een kleine klasse van supermensen en een massale onderklasse van totaal 

overbodige mensen die geen geld hebben of het niet meer bij kunnen benen. De laatste 

woorden komen van de eerder genoemde schrijver Yuval Noah Harari die ons 21 tips voor de 

21e eeuw geeft in zijn laatste boek. 

Als we het Scheppingslied als een belijdenis (her)lezen, leren we opnieuw onze plaats 

kennen tussen de dieren en de gewassen. Niet zonder de techniek, maar ook niet onder de 

techniek. Niet naast of boven God, maar als ontvanger van het leven uit de hand van God. 

Als mensen die zaad willen zijn en vrucht dragen.  

Nog één keer de vingers uit het begin van het fresco ‘de Schepping van Adam’. We kunnen 

niet ‘hoger’ willen zijn dan God. ‘Gij hebt de mens bijna goddelijk gemaakt’ staat er in psalm 

8. We mogen die woorden ook vertalen: ‘Gij hebt de mens niet goddelijk gemaakt’.  



 

 

Zolang er mensen zijn op aarde  

zolang de aarde vruchten geeft,  

zolang zijt Gij ons aller Vader,  

wij danken U voor al wat leeft     (Liedboek-lied 981) 

Amen.  

 


