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Woord voorafWoord vooraf

  
Wanneer is een gebouw meer dan een gebouw? 
Terwijl ik het boek las dat jij nu in handen hebt, merkte ik dat 
mijn gedachten teruggingen naar de kerk van mijn jeugd. Ik heb 
heel wat zondagochtenden doorgebracht in de First United 
Methodist Church of Wichita Falls in Texas. Stadjes in Texas zijn 
niet de plekken waar je verwacht op grandeur te stuiten, maar 
de rijke oliebaronnen van het begin van de twintigste eeuw heb-
ben er een aantal architectonische juweeltjes achtergelaten. 
First Methodist is geënt op het ontwerp van een gotische kathe-
draal. De hoge gewelven zijn omlijst met gebrandschilderd glas 
en houtsnijwerk, en een reusachtig roosvenster siert het koor. 

Aangezien ik nu voltijds bijbelleraar ben, zou ik graag zeggen 
dat ik altijd geboeid naar de zondagse preken geluisterd heb. 
Maar eerlijk gezegd dwaalde mijn aandacht vaak af – naar de 
ramen, het houtsnijwerk, en de spullen in de kerkbank voor me. 
Daar lag, naast het gezangenboek en het kerkblaadje, een klein 
boekje met de titel Eye Gate: Sermons in Symbols, geschreven 
door Eleanor M. Robbins. Het boekje stond vol met uitleg over 
de glazen, stenen en houten afbeeldingen die me omringden, en 
die stuk voor stuk zorgvuldig waren uitgekozen om een waar-
heid over God over te brengen. 

Hoewel ik dus vaak niet zo goed luisterde naar de preek, 
leerde ik wel dat de boogramen en de spitsbogen van de kerk 
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moesten lijken op biddende, gevouwen handen. Ik leerde dat de 
zeven treden van het schip naar het altaar de zeven kenmerken 
van het lam symboliseerden, die beschreven staan in Openba-
ring 5. Het roosvenster bevatte zes duiven die stonden voor de 
gaven van de Geest waarover Jesaja 11:1-2 profeteert. Er waren 
granaatappels en lelies, sterren en vlammen, doorns en kelken 
en klaverbladeren, en iedere afbeelding en ieder voorwerp weer-
spiegelde een bijbelse waarheid. Het ontwerp van de kroon-
luchters leek op wierookvaten, wat stond voor de gebeden van 
de heiligen die opstijgen tot God. Op de voorkant van de preek-
stoel was een verstrengeld monogram van de Griekse letters 
alfa en omega gegraveerd. Het hele gebouw predikte het Woord 
van God in symbolen, zonder ook maar één woord te spreken. 

Wanneer is een roosvenster meer dan een roosvenster? 
In de traditie van de middeleeuwse gotische architectuur in 
Europa creëerden de architecten van de First United Methodist 
Church een gebouw dat niet alleen oogverblindend moest zijn, 
maar de mensen ook iets moest leren. Doelbewust en op mees-
terlijke wijze ontwierpen ze een ruimte die de woorden van de 
Schrift nasprak op een manier die de mensen konden onthouden, 
door middel van steen, glas en hout. Iedereen die de kerk bezocht, 
christen of niet, zou zich verwonderen over de schoonheid van de 
ruimte die zij gecreëerd hadden. Maar degenen die haar symbo-
len herkenden zouden tot aanbidding worden gebracht. 

Ook de Bijbel is het werk van een architect, hoewel we dat 
soms vergeten. Door de pen van menselijke schrijvers heeft die 
goddelijke architect onze heilige tekst voorzien van zorgvuldig 
gekozen beeldspraak. Vele lezers hebben de poëzie of de histo-
rische verhalen in de Bijbel ontdekt, maar wie oog heeft voor zijn 
beeldspraak zal tot aanbidding worden gebracht. Alle schrijvers 
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van de zesenzestig boeken van de Bijbel hebben iets gemeen 
met die kathedralenbouwers: ze legden zich erop toe om de 
mensen door middel van herhaling waarheden over God te 
leren, op een manier die ze konden onthouden. 

Wanneer is een berg meer dan een berg? Wanneer is een tuin meer 
dan een tuin?
Ons onderwijssysteem slaagt er vaak niet in ons te leren hoe we 
literatuur op de juiste manier moeten lezen – met oog voor de 
bedoeling van de auteur. Wij benaderen een boek vanuit de ver-
onderstelling dat het onze verantwoordelijkheid is om er een 
betekenis aan toe te kennen, door te vragen: ‘Wat betekent dit 
boek voor mij?’ Maar welbeschouwd is het niet de taak van de 
lezer om zijn eigen betekenis aan de tekst toe te kennen, maar 
om te ontdekken welke betekenis de auteur wilde overdragen. 
Geen enkele schrijver zet zijn pen op het papier of zijn vingers op 
de toetsen zonder zich eerst af te vragen: ‘Hoe kan ik mijn lezer 
zover brengen dat hij mijn boodschap op de juiste manier 
begrijpt?’

Zonder een kritisch oog, dat nauwkeurig is afgestemd op de 
bedoeling van de schrijver, benaderen we de tekst vanuit een 
achterstand. En dat is vooral tragisch wanneer het de belang-
rijkste tekst betreft die ooit geschreven is – het Woord van God. 
We lezen de woorden en leiden er een oppervlakkige of persoon-
lijke betekenis uit af, maar we missen de diepere betekenis. We 
lijken op een toevallige bezoeker van de kathedraal, die onder 
de indruk is van de architectonische grandeur, maar zich niet 
bewust is van de door de architect zorgvuldig uitgekozen sym-
bolen die bedoeld zijn om ons tot aanbidding te brengen. Onze 
ogen zijn ongetraind. We slagen er niet in om op een goede 
manier te kijken. 
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Dit boek is een ‘oog’. Wanneer is een berg meer dan een berg? 
Wanneer zijn tuinen, bomen, de wind, dieren en zelfs muziek-
instrumenten meer dan de dingen die ze zijn? Wanneer ze 
bedoeld zijn om ons tot een dieper inzicht te brengen, wanneer 
degene die ze geschapen heeft, ze gebruikt om degenen die Hij 
liefheeft, te onderwijzen. De literaire architectuur van de Bijbel 
overtreft de grootsheid van iedere kathedraal. Ze maakt gebruik 
van consistente thema’s en beelden, gebeiteld in zesenzestig 
boeken van veertig verschillende auteurs over een periode van 
1500 jaar. Het resultaat is adembenemend en een levenslange 
studie waard. Het aanleren van haar gelaagde taal verdiept 
onze aanbidding. En haar woorden en beelden zijn geen geheime 
formules of magische sleutels om de Bijbel te begrijpen. Het zijn 
simpelweg hulpmiddelen bij het leren, welbewust door God 
gebruikt en liefdevol aan ons gegeven zodat de woorden van 
zijn boek zich diep in onze ziel zouden nestelen.

Omdat ze wist dat de inwoners van Wichita Falls misschien 
nooit Europa’s grootse gotische kathedralen zouden bezoeken, 
heeft Eleanor M. Robbins hun architectonische erfenis liefdevol 
behouden voor een nieuwe generatie van gelovigen. In Overal is 
God heeft Andrew Wilson feitelijk hetzelfde voor ons gedaan. Dit 
is een uitnodiging om te zien wat generaties gelovigen voor ons 
gezien hebben, om de heilige ruimte van de Schrift te betreden 
en onze ogen op te heffen. Elk hoofdstuk dat ik las liet me 
opnieuw verwonderd staan over de goedheid van God die zijn 
kinderen zo vriendelijk en zorgzaam instrueert. Liefdevol en 
welbespraakt ontvouwt Andrew voor ons de blauwdrukken en 
wijst hij op de details. Hij nodigt ons uit te aanbidden en de 
zegen voor allen bij wie de Geest nieuw leven inblaast, te ont-
vangen: ‘Gelukkig zijn jullie ogen omdat ze zien.’

Jen Wilkin, schrijver en bijbelleraar 



13

Inleiding 
 

De dingen van GodDe dingen van God

HHoe talrijk zijn uw werken, heer. 
Alles hebt U met wijsheid gemaakt, 
vol van uw schepselen is de aarde. 

Psalm 104:24

God had geen materiële wereld hoeven maken. Hij had ook een 
geestelijk universum kunnen scheppen, zonder materie of 
natuurwetten. Hij had de engelen kunnen scheppen en het 
daarbij kunnen laten. Of Hij had kunnen besluiten helemaal 
niets te maken, en gewoon tot in eeuwigheid te blijven genieten 
van de gemeenschap van de Drie-eenheid.

Maar in plaats daarvan schiep Hij een universum vol met din-
gen. Voorwerpen. Objecten. Planeten, het weer, kleuren, dieren, 
groenten, mineralen. De mens, compleet met neus, nieren en 
lichaamssappen. Het is toch wonderlijk dat een immateriële en 
totaal geestelijke God een door-en-door materiële en fysieke 
wereld geschapen heeft. Het zou ons meer moeten verbazen 
dan het vaak doet.

Dus waarom heeft God dingen geschapen? Heb je je dat wel-
eens afgevraagd? Je bent in je bijbel aan het lezen en geniet van 
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de geestelijke inhoud ervan, en ineens stuit je op een uitge-
breide verhandeling over haar, sprinkhanen of water. Verras-
send! Je wordt getroffen door de vreemde lichamelijkheid van de 
tekst. Ergens bekruipt je het gevoel dat dit soort materiële zaken 
niet in de Bijbel thuishoren. Waarom staan ze er dan toch in?

We kunnen die vraag op verschillende manieren beantwoor-
den. Een ervan is dat we ons God voorstellen als een fontein die 
zo bruist van vreugde dat hij overstroomt in de schepping van de 
wereld.1 God schept niet omdat Hij dat verplicht is of omdat Hij 
iets nodig heeft. Hij schept omdat Hij zo geniet van zijn God-zijn 
dat deze wonderbaarlijke wereld eruit voortvloeit.

We kunnen de wereld ook zien als de vitrinekast van Gods 
veelkleurige wijsheid. Dat is de verklaring die we vinden in Psalm 
104, een van de mooiste liederen in de Schrift. Gods wonder-
baarlijke intelligentie en creativiteit worden zichtbaar in alles 
wat Hij gemaakt heeft. Hoewel de psalmdichter geen encyclo-
pedieën of internet tot zijn beschikking heeft, heeft hij allerlei 
voorbeelden paraat: valleien, leeuwen, ooievaars, wijn, klipdas-
sen, olie… Hoe meer we ontdekken in de schepping – tropische 
vissen, triceratopsen, de watervallen van Iguaçu, kangoeroes, 
koffie – hoe meer we versteld staan van Gods wijsheid. ‘Hoe tal-
rijk zijn uw werken, heer. Alles hebt U met wijsheid gemaakt, vol 
van uw schepselen is de aarde’ (Ps. 104:24).

We kunnen uit de schepping ook veel praktische wijsheid 
opdoen. Mieren laten ons zien hoe goed het is om ijverig te zijn, 
zelfs als we ons klein of onbelangrijk voelen: ‘Ga naar de mieren, 
luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs’ (Spr. 6:6). Van hete kolen 
leren we iets over huwelijkstrouw (Spr. 6:27-29), van de vlucht van 
de arend over geld verdienen (Spr. 23:4-5), van boter karnen over 
omgaan met boosheid (Spr. 30:33). Het uitgroeien van een klein 
mosterdzaadje tot een enorme boom is een illustratie van de 
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kracht van het geloof (Mat. 17:20). Jezus’ onderwijs zit vol met 
dingen – schapen, vogels, bloemen, munten, zaden, bomen, vel-
den, zout, licht, voeten, regen, de zonsopkomst – die ons, gewoon 
door hun aanwezigheid, leren te leven. Kijk en word wijs.

Zoals Paulus zegt in Romeinen 1, openbaart de schepping 
Gods onzichtbare kracht en goddelijkheid. Er zijn maar weinig 
mensen die bij het zien van de Grand Canyon of een haarscherpe 
foto van de Paardenkopnevel niet de behoefte voelen iets of 
iemand te prijzen. Sommigen zullen die neiging onderdrukken. 
Maar degenen die dat niet doen en het lied van dankbaarheid in 
zich laten opwellen als een storm, ontdekken dat ze allerlei con-
clusies kunnen trekken over hun schepper. De God van de Sahara 
moet wel immens, grenzeloos en expansief zijn. De God van de 
elementaire deeltjes moet wel een onvoorstelbaar oog voor 
detail hebben. De God van de wombats moet wel gevoel voor 
humor hebben. Alles in de schepping heeft theologische conse-
quenties en het is een van de vreugden van het mens-zijn om die 
te ontdekken.

Wat al deze antwoorden met elkaar gemeen hebben, is het 
feit dat de schepping voorbij zichzelf wijst. De dingen zijn er niet 
omwille van zichzelf, maar om ons terug te brengen bij God. In 
de voorstelling van Augustinus zijn Gods scheppingsgaven als 
een schip dat ons terugbrengt naar ons vaderland: een vervoer-
middel waarvan we kunnen (en moeten) genieten, maar dat we 
nooit mogen verwarren met de bestemming zelf.2 Volgens C.S. 
Lewis moeten we de zonnestralen volgen tot we bij de zon zijn, 
zodat we niet alleen genieten van het goede zelf, maar ook van 
de bron ervan.3 De schepping onderwijst ons. De dingen van God 
onthullen de God van de dingen.

Maar soms bekijken we de zaken op dit punt vanaf de verkeerde 
kant. Theologen wijzen er (terecht) op dat de taal waarmee in de 


