
Zondag 20 oktober 2019 * overweging bij Genesis 9, 8 - 17 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 

 

Het verhaal van Noach is één van die overbekende verhalen  die velen al als kind horen. 

Het is een verhaal dat lastige vragen kan oproepen: 

Wat is dat voor een God, die zoveel mensen om laat komen? 

Hoe heeft Noach ermee kunnen leven de enige overlevende te zijn? 

Het is ook zo’n verhaal waar nog verrassend veel nieuws aan valt te ontdekken  

als je het nog eens aandachtig leest. 

En het is een verhaal dat misschien wel ongekend en zorgwekkend actueel is. 

Om met dat laatste te beginnen: Ook nu weer dreigt een zondvloed. De zeespiegel stijgt langzaam maar 

zeker, met zeer grote gevolgen voor mens en dier. 

Nu al zijn er mensen die niet langer kunnen blijven wonen op hun eigen plek 

omdat er te vaak te heftige overstromingen zijn. 

Dagblad Trouw had recent een uitgebreide reportage over allerlei plaatsen op de wereld  

waar nu al de gevolgen van de gestegen zeespiegel merkbaar zijn, 

van Gouda en het Waddengebied tot aan de Cariben en Indonesië. 

Een zeespiegel die de komende decennia onverbiddelijk verder zal stijgen. 

 

Maar dat is niet het enige waar het verhaal van Noach over gaat, 

het is voor alles het verhaal van het behoud van leven op aarde,  

niet alleen mensen maar alle levende wezens  

in heel hun grote verscheidenheid aan bestaansvormen. 

Dit is niet in de eerste plaats het verhaal van een wrekende God, 

maar van een God die toekomst wil en zoekt voor al wat leeft. 

 

Alles en iedereen moet mee in de ark zodat er toekomst is, nieuw leven. 

Je kunt makkelijk afhaken op de vraag over wat voor God dit verhaal gaat, 

als je blijft hangen in het eerste deel. 

Maar zie dat liever als een opmaat naar waar het echt om gaat: 

God die leven wil op aarde, mensen, dieren in al hun verscheidenheid. 

 

Regelmatig worden we geconfronteerd met berichten over afnemende biodiversiteit. 

Gebruik van gif waardoor hele voedselketens getroffen worden,  

van planten naar insecten naar vogels en andere dieren, 

plastics, blikjes en ander afval die al veel dieren fataal geworden zijn. 

Dieren die niet genoeg ruimte meer hebben om te leven  

veranderde omstandigheden waardoor er niet genoeg voedsel of schuilplaatsen zijn. 

Opnieuw is er een ark van Noach nodig,  

is er nieuwe toekomst nodig voor al het leven op aarde. 

  

Als je dit prachtige verhaal uit de bijbel nog eens met aandacht leest, 

valt er van alles te ontdekken waar je makkelijk overheen leest. 

Als het water weer daalt in hoofdstuk 8  

wordt verteld dat een duif naar de ark terug komt met een olijftak in zijn bek.  

Maar waar komt die olijftak vandaan als alles door het water verwoest is? 

Rabbijnen hebben daar een prachtig antwoord op: 

die olijftak is afkomstig uit het paradijs, een twijgje uit de wijngaard van de Eeuwige. 

Andere zeggen: het is een takje uit het beloofde land,  

uit Kanaän, het land dat niet verdrinken kan. 

Het maakt geen verschil: het verloren of het beloofde paradijs.  

Het is deze aarde als er vrede is, rust is, als het goed is,  

zoals God het bedoelt vanaf het begin. 

 

Die olijftak als teken van hoop is er ook voor ons hier en nu: 

Ook nu is er kwaad van mensen die de aarde en wat erop leeft  

grote schade toebrengen, met gevolgen die nauwelijks te overzien zijn, 

met steeds meer en steeds duidelijkere tekens dat er moeilijke tijden voor ons liggen, 
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ook dit zal niet het laatste woord zijn. 

Bij God is het laatste woord, woord van licht, van leven, van verbond. 

Kunnen we dan stil maar wacht maar achteroverleunen? 

Gewoon doorgaan en maar zien? Na ons de zondvloed? 

 

In het gedeelte dat we lazen sluit de Eeuwige een verbond met Noach en zijn zonen, 

dat wil zeggen met alle mensen die er zijn. Alle volken die uit hen zullen voortkomen. 

Een verbond dat niemand uitsluit.  Maar er staat meer en daar wordt minder vaak over gesproken, 

vaak veel minder aandacht aan besteed:  dit verbond is een verbond met alle levende wezens, 

met vogels, vee en wilde dieren, met alles wat leeft op aarde met pootjes of vleugels. 

Alles wat leeft is voor God van waarde, van betekenis. 

In de kerk is dat een gedachte die over het algemeen maar weinig aandacht krijgt. 

Alles wat leeft van betekenis, wat leeft in het wild, wat leeft in onze tuinen,  

op de velden, onze huisdieren, ons vee, de bio-industrie. 

 

Als alles wat leeft van betekenis is voor God, dan betekent dat impliciet een opdracht aan ons mensen: 

de opdracht goed om te gaan met alles wat leeft, dieren niet als dingen behandelen waar we alleen maar last 

of nut van hebben. Dingen zonder enig recht. 

 

Hoe zorgen wij voor  dieren? Willen we daarin partners van Gods verbond zijn? 

Zijn onze tuinen een goede en toegankelijke plaats voor dieren 

of is het een tegelwoestijn met een schutting er omheen? 

Krijgen onze huisdieren wat ze echt nodig hebben? 

Kopen we scharrelvlees of vlees van de biologische slager, 

van dieren die een diervriendelijk leven hebben gehad 

of kiezen we voor het goedkoopste vlees, vlees dat voor het dier in kwestie een lijdensweg betekende? 

Hoe makkelijk en wanneer gebruiken we bestrijdingsmiddelen? 

De vragen zijn makkelijker en sneller gesteld dan beantwoord of opgelost. 

Zelfs een mooie bos bloemen geeft al vragen  

vanwege de grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die ervoor nodig is. 

 

Als Genesis vertelt van dit verbond van God met alles wat leeft, 

mag ons dat aan het denken zetten over hoe wij omgaan met wat leeft. 

Geloven betekent ook hierin een opdracht, een verantwoordelijkheid voor mensen. 

 

En dit verbond is bezegelt met een teken, als blijvende herinnering, 

voor God zelf, maar ook voor ons. Die boog in de wolken. 

Boog staat er, niet regenboog. En dat is niet toevallig of uit slordigheid of gemak. 

Een boog, daarin klinkt niet alleen regenboog, een natuurlijk verschijnsel met een goddelijke betekenis, 

daarin klinkt ook mee de boog als strijdwapen. 

De Eeuwige hangt als het ware zijn wapen tussen de wolken 

zoals je je boog of geweer boven de schoorsteen aan de muur kunt hangen. 

Deze boog wordt weggehangen: einde aan agressie, de strijdbijl begraven. 

God zal nooit weer de hand hebben in de vernietiging van de aarde 

want deze boog is een herinnering voor altijd aan dit verbond van God met mens en met dier. 

 

Misschien mogen we dit lezen als een uitnodiging  

om ook zelf de boog aan de wilgen te hangen en de strijdbijl te begraven, 

om vrede te zoeken met al wat leeft, met mens en dier, 

om niet alleen te leven maar ook te laten leven, 

om goed leven te zoeken, niet alleen voor onszelf maar voor alles wat leeft. 

Een uitnodiging, een oproep om te stoppen met onze agressie naar de aarde:  

de uitputting van grondstoffen en de vernietiging van grote gebieden,  

een uitnodiging om werkelijk radicaal anders te gaan leven, 

om de aarde als een tuin te bewerken en bewaren en om met al wat leeft, met alle dieren te leven  

als partners  in dat ene verbond met God, tot welzijn, tot behoud van al wat leeft.  

Moge het zo zijn. Amen. 

 


