
Fonteinkerk, 8 oktober 2017 
Lezingen: Genesis 2:4-15 en Lucas 14:7-11 
 
Wanneer is het een keer genoeg? Die vraag stelde ik mijzelf weleens als jonge predikant in 
Drenthe, toen ik aan het begin van mijn kerkelijke loopbaan stond. In die beginjaren werkte ik 
veel te hard en sliep ik veel te weinig, in de hoop dat ik daarmee aan zoveel mogelijk ver-
wachtingen zou voldoen. Op een dag viel ik letterlijk om. Ik stond bij een boer op zijn erf te 
praten. Hij vertelde mij uitgebreid over zijn recente openhartoperatie, waarbij hij de details 
(bloederig!) niet uit de weg ging. Opeens dacht ik: “Wat is toch die rare fluittoon in mijn 
hoofd?”, en het volgende ogenblik werd ik wakker in de huiskamer van mijn gastheer, waar 
hij en zijn vrouw mij met grote angstogen zaten aan te kijken. Was ik hierdoor geschrokken?  
 
Nou ja, een beetje wel, maar ik herinner mij vooral dat ik voldaan en tevreden was. Eindelijk 
had ik mijn grens gevonden! Ik was omgevallen, en dat betekende dat ik te moe en te zwak 
was. Dus als ik nou een beetje gas terug zou nemen, zodat ik nét niet zou omvallen, - dan wist 
ik zeker dat ik zo hard werkte als ik maar kon, en dat ik druk genoeg bezig was voor de kerk! 
Jullie zeggen misschien: “Was dat niet een ziekelijke manier van denken?” Zeker, dat was 
het! Maar als ik vandaag de dag een kwartje zou krijgen van iedere man of vrouw die nog 
altijd zó denkt en zó leeft, - dan was ik in één keer multimiljonair! Talloos veel mensen gaan 
en werken maar door, tot ze niet meer kunnen en omvallen, omdat ze koste wat ’t kost willen 
voldoen aan alle eisen, verwachtingen en doelstellingen, al dan niet door henzelf bedacht. 
 
Wanneer is het een keer genoeg? Die vraag mag ook worden gesteld bij al onze inspanningen 
om zo verantwoord en rechtvaardig mogelijk te leven. Er komt in onze moderne samenleving  
veel op ons af. Mede door toedoen van de mens warmt de aarde op, verandert het klimaat en 
stijgt de zeespiegel; mag ik dan nog wel autorijden of een vliegreis maken? De productie van 
vlees blijkt een enorme belasting voor het milieu te zijn; wordt het niet eens tijd dat ik mijzelf 
omschool tot vegetariër? De beschikbaarheid van alternatieve energiebronnen neemt toe; ben 
ik dan geen nalatige zondaar als ik nog steeds geen zonnepanelen op mijn dak, of een warmte-
pomp in mijn kelder heb staan? Wanneer leef ik voldoende milieubewust, wanneer doe ik 
genoeg? Met zulke vragen kunnen wij onszelf en anderen knap onrustig maken. Er loert ook 
altijd het gevaar dat wij elkaar de maat gaan nemen, en inspelen op elkaars schuldgevoel. Ik 
herinner mij hoe vrienden van mij een keer in hun auto zonder benzine kwamen te zitten, en 
toen gedwongen waren om te gaan tanken bij een vestiging van Shell. In die tijd werd Shell 
gezien als één van de multinationals die het apartheidsregime van Zuid-Afrika overeind 
hielden, en er liep sinds 1987 een internationale boycotcampagne tegen het bedrijf. Eenmaal 
thuis kregen mijn vrienden van hun politiek bewuste familie ongenadig op hun tabberd, omdat 
ze het gewaagd hadden de Heilige Boycot te onderbreken! Zo kan het ontaarden tussen 
mensen: “Ik leef bewuster en doe méér dan jij, en daarom ben ik beter!”  
 
Er zit natuurlijk óók wel iets moois in al dat harde werken, dat ijveren voor gerechtigheid en 
vrede en een betere wereld. Calvijn propageerde al dat ook de alledaagse handel en wandel 
van een mens ter ere van God moest zijn: Soli Deo Gloria. In zijn voetsporen streefden de 
protestanten naar een manier van leven waarbij geloof en Godsvertrouwen ook in je levens-
houding zichtbaar werden. Er valt zeker ook een lijntje te leggen naar de woorden die we in 
het scheppingsverhaal hoorden: “God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die 
te bewerken en erover te waken.” God maakt de mens vanaf het begin verantwoordelijk: we 
lopen niet zomaar wat rond op deze aarde, maar hebben de roeping en opdracht om er samen 
iets goeds, iets moois van te maken. Een hoofdstuk eerder, in Genesis 1, horen we God tegen 
zichzelf zeggen: “Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken…” Dat 



zegt iets over onze opdracht: wij lijken op God, en daarom moeten ook wij scheppend en 
creatief, zorgzaam, verantwoordelijk en trouw zijn. Aan ons is de schepping toevertrouwd. 
 
Er zit dus iets moois in ons harde werken voor een betere wereld. Maar de ervaring leert dat 
onze tomeloze inzet voor het goede óók kan leiden calvinistisch gedram en oeverloze schuld-
gevoelens. Wanneer is het een keer genoeg? 
 
Binnen het scheppingsverhaal vind ik het een ontwapenend gegeven dat God zelf, na zes 
dagen van hard werken, zich de weelde van een hele rustdag veroorlooft. Er staat zelfs dat Hij 
die rustdag zegent en heilig verklaart. Dat is een glasheldere aanwijzing dat uitrusten belang-
rijk is, voor God EN voor de mens. En nu doe ik even een beroep op jullie fantasie, jullie 
vrome verbeelding. Wat zou God nu hebben gedáán op die rustdag? Heeft Hij de ogen dicht 
gedaan om aan andere dingen, of om even aan helemaal niets te denken? Heeft Hij op die dag 
de ogen van zijn schepping afgewend, heeft Hij (als een vroege aanhanger van het deïsme) de 
schepping aan haar lot overgelaten? Ik verbeeld mij dat Hij op deze rustdag niets anders heeft 
gedaan dan vol warmte en trots kijken naar zijn werk. Tijdens de scheppingsdagen klinkt tot 
zevenmaal toe de zin: “En God zag dat het goed was.” Bij de laatste keer horen we dan zelfs 
dat het “zeer goed” was. God is trots op zijn werk, ook al is het nog niet helemaal af, en nog 
niet helemaal perfect. Zoals een kind trots is op zijn nieuwe tekening, en een timmerman op 
zijn nieuwgemaakte kast, zo is God trots op, en blij met zijn schepping. Het ligt dus voor de 
hand dat Hij op de rustdag er eens even goed is voor gaan zitten, om te kijken naar, en te 
genieten van zijn werk: “Wat is het mooi geworden! Wat past alles goed bij elkaar! En wat 
een kleuren, wat een prachtige variaties…”   
 
Stel dat het klopt: dat God een rustdag heeft gecreëerd om blij te zijn met de schepping en 
ervan te genieten… Dat zou betekenen dat ook wij mensen rust nodig hebben om weer te 
kunnen genieten en dankbaarheid te ervaren. Dat werpt een nieuw licht op de rustdag. De 
calvinisten in Nederland hebben van de rustdag een dag gemaakt die je “verantwoord” moest 
besteden: met kerkgang, het lezen van stichtelijke lectuur, goede gesprekken en wat licht 
handwerk. Het “zomaar genieten” kwam in dat lijstje niet voor! Toch zou dat weleens de 
diepste bedoeling van de rustdag kunnen zijn: zomaar blij zijn met het leven, en genieten van 
de schepping en van de mensen om je heen, en weer eens dankbaarheid ervaren voor die God 
die ons deze prachtige wereld en al die lieve mensen zomaar gegeven heeft, om niet. En dan 
weer beseffen dat het eigenlijke geluk niet zit in ons harde werken en onze goedbedoelde 
inspanningen, maar in alles wat ons gegeven is, wat ons overkomt en in de schoot wordt 
geworpen. Een rustdag om weer te leren leven van genade…  Om bij brood en wijn weer te 
begrijpen dat wij leven van wat ons wordt aangereikt. 
 
Maar wanneer hebben we dan genoeg gedaan? Ik denk dat we hier nooit een antwoord op 
vinden, omdat de vraag te eenzijdig uitgaat van onze acties en activiteit. Vroeger of later 
verzandt dat in schuldgevoel en het elkaar de maat nemen. Volgens mij is het wérkelijk 
genieten van de schepping een veel duurzamere bron van inspiratie. Als wij de schoonheid 
van de schepping, met al haar wonderlijke vormen en variaties, geuren en kleuren weer “echt” 
gaan ervaren, dan kunnen we niet anders dan zorgzaam zijn voor de wereld waarop wij leven, 
omdat we eerbied voelen voor al die verschillende schepselen en hun Schepper. Genieten van 
het leven, danken voor de schepping… Danken schijnt een woord te zijn dat van “denken” 
komt. Laten we eens wat vaker de rust nemen om te denken aan wat ons dankbaar maakt, aan 
wie of wat ons leven werkelijk de moeite waard maakt… 
 



Eerbied en dankbaarheid zullen ons ook helpen om weer de plek in te nemen die ons past, die 
ons toekomt: niet de plek van de heerser en uitbuiter, niet de plek die ons verheft boven alle 
andere schepselen, maar de plek van zorgzame en verantwoordelijke medeschepselen die het 
kostbare leven op aarde beschermen en veilig stellen. Een ereplaats náást de Schepper, náást 
de Gastheer… 
 
 
 


