
Preek, gehouden in de Fonteinkerk op 3 oktober 2021 

Lezingen: Genesis 2: 4-25, Johannes 15: 1-8. 

Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Hebt u ook zo af en toe, of misschien wel voortdurend last van klimaatschaamte? Klimaatschaamte?! 

Nou, ik wel. 

Kijk, we doen er heus wel wat aan. Bij een recente verbouwing hebben we extra aandacht besteed 

aan isolatie. Driedubbel glas. En we rijden dan wel geen Tesla, maar toch wel een hybride Volvo. En 

niet alles wat we kopen is biologisch, maar soms best wel. Ik ben geen vegetariër, laat staan een 

veganist, maar we eten wel wat minder vlees dan voorheen. Mede door corona hebben we al een 

hele tijd niet gevlogen, maar ja, eerlijk gezegd: ik hoop toch nog een keer naar Zuid-Afrika en naar 

Indonesië en naar mijn broer in Uganda te gaan. 

Kortom, als het om mij gaat is het allemaal wat halfslachtig, een beetje slap. Vandaar die 

klimaatschaamte. 

En dan lezen we vandaag het tweede scheppingsverhaal, uit Genesis 2, en dat verhaal van die 

wijnstok, Johannes 15. Bijbelwoorden die wat mij betreft toch iets te maken hebben met die grote 

crisis van vandaag, met een schepping die in nood is. 

Misschien denkt u wel allereerst: wat hebben die twee bijbelstukken met elkaar te maken? Het ene, 

Genesis 2, het tweede scheppingsverhaal, dat niet eindigt met de schepping van de mens, maar 

begint met de schepping van de mens. En dan: ‘God legde een tuin aan’, waarin de bomen, de 
dieren, de medemens, de vrouw, een plek vindt. Dat is het ene. En Johannes 15, de wijnstok en de 

ranken, over de band van de gelovigen met Christus, over het werk van de Heilige Geest. ‘Mijn Vader 
is de wijnbouwer’. Daar ligt in ieder geval een verbinding: ‘God legde een tuin aan’, ‘mijn Vader is de 

wijnbouwer’. Is dat dan die verbinding: God als een landbouwer, met alle aandacht en zorg en rust 

die daarbij horen? Maar wat heeft dan die hovenier van Genesis 2 te maken met die wijnbouwer van 

Johannes 15? 

Eerst maar wat meer over Genesis 2. U wist het waarschijnlijk al wel, maar anders hoort u het nu: er 

zijn twee Bijbelse scheppingsverhalen, na elkaar. Ze hebben elk hun eigen focus, hun eigen 

boodschap. Het zijn geen verslagen van wat er ooit, in de oertijd, gebeurd is. Het zijn verkondigingen. 

Het eerste scheppingsverhaal is wat bekender dan het tweede, al worden ze in de praktijk vaak aan 

elkaar gekoppeld. Het eerste scheppingsverhaal dat begint met: ‘In den beginne schiep God de hemel 

en de aarde’. In heel dat verhaal wordt God alleen maar aangeduid als ‘God’. Je zou kunnen zeggen 
met de algemene titel, bijna de soortnaam. ‘God’ als een god. ‘In den beginne schiep God de hemel 

en de aarde’. In het tweede verhaal wordt consequent gesproken over ‘God, de HEER’. De Naam van 

God komt daar aan de orde, zoals die later aan Mozes wordt geopenbaard. U kent dat verhaal. God, 

de HEER, schept. God de HEER schept eerst de mens, de ‘adam’ uit de ‘adamah’. In de Naardense 
Bijbel wordt het heel treffend vertaald, vind ik: ‘de roodbloedige mens uit de bloedrode akkergrond’. 
Daar zit dus heel sterk iets in van de mens die met die aarde verbonden is. Dat ‘adam’, daar zit die 
kleur rood ook in.  

Het gaat dus in heel dat verhaal steeds meer over verbinding, over het verbond. God wordt met zijn 

verbondsnaam aangesproken: de HEER. En de mensen hebben een relatie met die God. Daar begint 

het allemaal mee. Daar wordt het verhaal vanuit opgebouwd. Die mens wordt de levensadem 

ingeblazen. En daarmee is de mens het eerste levende wezen, de eerste ‘levende ziel’, zei de oude 
vertaling. Hier zegt de Naardense Bijbel: ‘lijf-en-ziel in leven’. Het tweede scheppingsverhaal. En 

nogmaals: dat is geen beschrijving van hoe het gegaan is. Wij weten daarover heel wat meer te 

vertellen vandaag de dag dan de schrijver van Genesis 2. Maar het is een boodschap, het is 
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verkondiging. Het wil zeggen: mens, weet je plaats in dat grote geheel van de natuur, van de 

bloemen en de bomen en de planten en de dieren en de medemensen. Weet je plaats daarin. Die 

plaats wordt uitgetekend. De tuin, de hof: bomen, vruchten, rivieren. Ertsen: goud en onyx en kristal. 

Dieren die door de mens genoemd, genaamd worden, waaraan de mens een naam geeft, om de 

relatie met dat dier als het ware onder woorden te brengen. Maar de mens vindt onder al die dieren 

geen helper. En tenslotte is er dan die medemens, geschapen uit Adam zelf, ‘mijn eigen gebeente, 
mijn eigen vlees’.  

En dan – en dat is heel belangrijk, denk ik – in dit alles die opdracht die God geeft aan de mens om de 

aarde… er staat bij ons dan ‘te bewerken en te bewaren’, maar eigenlijk, letterlijk, staat er ‘te dienen 
en te bewaren’. Dat is de boodschap eigenlijk van Genesis 2, ik denk vandaag actueler dan ooit: ‘te 
dienen en te bewaren’. Niet zoals in Genesis 1: ‘Overheers de aarde, onderwerp haar, heers over 

haar’, maar ‘dien en bewaar’. Ik kan niet anders dan dat in verband brengen met de klimaatcrisis van 
vandaag. Ik weet wel, ik heb daar niet meer verstand van dan wie dan ook in de kerk hier vandaag, 

waarschijnlijk minder dan sommigen in elk geval. Het is mijn vak niet. Maar dat er een verband is 

tussen onze manier van leven en onze ordening van de samenleving en die klimaatcrisis, dat is toch 

voor iedereen wel duidelijk. Als we horen van steeds verder smeltende ijskappen, als we lezen van 

grote hittegolven en alle honger die dat teweeg brengt, van natuurbranden en superorkanen en 

overstromingen, en stijgend zeewater; als we lezen dat de opwarming van de aarde doorgaat, dat we 

met zijn allen zeggen dat te beperken tot anderhalf, misschien twee graden, maar dat het mogelijk 

wel meer wordt in 2050, dan heeft dat er allemaal mee te maken. Dan heeft het allemaal met ons te 

maken. CO2 en stikstof en een bedreigde biodiversiteit, en een landbouw hier die samenhangt met 

ontbossing elders in de wereld, enzovoort, enzovoort, het is allemaal wel duidelijk.  

En dan kan ik theologisch niet onder de vraag uit: wat zeggen we daar dan van? Hoe kijken we daar 

dan tegenaan, als kerk, als christenen, als gelovigen? Zijn we dan nog altijd meer in de buurt van 

Genesis 1: ‘Overheers, onderwerp die aarde, heers over haar’? Moeten we misschien wat dichter in 
de buurt van Genesis 2 komen: ‘dien en bewaar die aarde’? Het verhaal van Genesis 2 gaat straks 

verder in het verhaal van Genesis 3: de mensen, man en mannin (‘iesj’ en ‘iesja’), de mensen laten 

zich niet begrenzen. Die ene boom, van de kennis van goed en kwaad, was er alleen maar als teken 

dat er een grens is. Alleen maar die ene boom, maar de mens laat zich niet begrenzen. Want wie wil 

heersen, erkent geen grenzen. Alleen wie wil dienen en bewaren, die weet van grenzen. 

En zo laat die oerverhaal ons iets zien over onszelf, confronteert het ons met onszelf. Niet als een 

soort noodlot: het is nu eenmaal zo, en het zal wel helemaal mislopen. Maar wel als een vraag, de 

vraag die klinkt in Genesis 3: ‘Adam, mens, waar ben je?’ Waar sta jij nu eigenlijk in dit alles? Wat is 

jouw plek, wat is jouw keuze in die door God, de HEER, aangelegde tuin? 

Intussen ben ik nog niet ingegaan op mijn eerder gestelde vraag naar wat het nou te maken heeft 

met Johannes 15, met het verhaal van die wijnstok. Want op het eerste gezicht gaat het daar toch 

over heel andere dingen? ‘Ik ben de ware wijnstok’, zegt Jezus, ‘en jullie zijn de ranken’. Dan gaat het 

dus over de relatie die wij als gelovigen, de persoonlijke relatie die wij hebben met Jezus Christus, 

toch? Zeker, in die woorden van Jezus in Johannes 13 tot en met 17, die woorden die Jezus daar 

uitspreekt aan de tafel met zijn discipelen aan de vooravond van zijn sterven, gaat het daar 

voortdurend over. De gesprekken aan de avondmaalstafel, waarin Jezus als het ware al over het kruis 

heen kijkt naar wat komen gaat, naar de Opstanding, en de vraag stelt: hoe kun je straks leven met 

de Opgestane Heer? Of anders gezegd: hoe sta je open voor de Geest van die Christus? Dat komt in 

het beeld van de ware wijnstok en de ranken aan de orde. En in dat kader gaat het ook over de Vader 

die de wijnbouwer is.  
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Nu is ook dat geen gloednieuw beeld. Al in het Oude Testament wordt gesproken over de wijngaard, 

over de wijnstok als beeld van het volk Israël. Lees het maar eens na in bijvoorbeeld Jesaja 5. Dan 

gaat het ook precies over datzelfde als wat in Genesis 2 speelt. Dan gaat het over de verbondsrelatie 

van God met zijn volk. Over God die vrijheid geeft, verantwoordelijkheid geeft, en tegelijk ook 

grenzen stelt, of liever kaders aangeeft voor wat echt leven is, leven naar de Tora. Aan dat volk dat 

door wet en profbeten mag weten wat heilzaam is. In die lijn is Jezus de waarachtige, betrouwbare 

wijnstok, noemt Hij zichzelf zo. En zegt hij daarmee dus eigenlijk ook dat hij zich intens verbindt met 

Israël als de wijnstok. 

Hij is gekomen om wat zo hopeloos is misgegaan weer in het goede spoor te brengen, door het voor 

te leven tot het einde toe, in zijn ‘dienen en bewaren’. Hij is gekomen om de relatie te herstellen, 

tussen God en mensen, tussen mensen onderling, tussen mensen en de wereld om hen heen, om te 

dienen en te bewaren. 

Nou kun je, haast cynisch vragen: nou en? Heeft dat allemaal iets uitgewerkt? Heeft Jezus nou echt 

betekenis? Is dat verhaal van die wijnstok en die ranken, van tweeduizend jaar geleden, niet net 

zozeer mislukt? Hebben we alsnog geleerd om te dienen en te bewaren, in plaats van te 

onderwerpen en te heersen? Er zijn tal van goede redenen om daarop nee te zeggen. Jezus heeft niet 

echt het verschil gemaakt, toch? Het is alleen maar erger geworden. Een bekende verklaring is dat de 

joods-christelijke traditie met zijn nadruk op de éne God alles ontgoddelijkt heeft. De joods-

christelijke traditie erkent niets heiligs meer, geen heilige bomen of heilige koeien, maar dan ook 

niets heiligs meer. Alles is aan de mens gegeven, en juist daarom, zegt men – en ik denk dat daar veel 

inzit – juist daarom konden wetenschap ent techniek opbloeien, en dat op een welhaast ongeremde 

manier. Natuurlijk, de kerk waarschuwde af en toe wel, misschien ook wel intuïtief. De kerk 

waarschuwde, maar dan vaak met de verkeerde argumenten. Dan kwam het geloof tegenover de 

wetenschap te staan. Dan hadden we eindeloze discussies over schepping of evolutie, alsof het 

daarom gaat. In plaats van dat de kerk wees op de samenhang tussen wat mensen doen en wat God 

doet. Dan dreven wetenschap en geloof volledig uiteen, tot schade van het geloof én tot schade van 

de wetenschap. 

Als de woorden van Jezus één ding laten zien, dan ligt het denk ik hier. En dat zit hem steeds weer in 

dat woordje ‘blijven’, dat Jezus gebruikt. ‘Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie’. ‘Zoals Ik in de Vader blijf’. 
Alles draait, zegt Jezus, om dat blijven, om die verbinding, om die samenhang, verbondenheid. 

De mens verbrak de samenhang van Schepper en schepsel, zette de schepping als het ware op 

zichzelf, maakt hem los van de Schepper. Maar de mens verbrak op alle manieren de samenhang, de 

samenhang van de mens en de aarde, de samenhang van de geest en de materie, de samenhang van 

het Oude Testament en het Nieuwe Testament, de samenhang van wet en Evangelie, de samenhang 

van Israël en de kerk. Dan gaat het bij de wijnstok en de ranken alleen nog maar om mij als mens, als 

individu, en om mijn persoonlijke spiritualiteit: hoe beleef ik de Geest van Christus in mijn leven? Dan 

denken we dat het Jezus alleen maar ging om die individuele mens, of zelfs alleen maar om zijn ziel. 

Dat ook, zeker, maar wel in de verbondenheid met het lichaam, met de gemeenschap van mensen, 

met de aarde en de wereld. ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad’, lezen we in datzelfde Evangelie 

(3:16). We moeten niet uit elkaar trekken wat in de Bijbel bij elkaar hoort: de Schepper van hemel en 

aarde is de God van Israël, is de Vader van alle leven die zijn eigen Zoon gaf. 

In de oude christelijke literatuur wordt nog wel eens een verbinding gemaakt tussen de wijnstok en 

het kruis. Het idee dus dat het kruis als een wijnstok in de aarde is geplant. Daar zit iets heel 

diepzinnigs in, namelijk het besef dat dat planten een hoge prijs had. Jezus Christus, Hij die in verzet 

kwam tegen de ontworteling van het ware leven, de zonde, Hij die daarom ook in verzet kwam tegen 
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de heersende politieke en religieuze machten, Hij moest eindigen aan het kruis van Golgotha, en zo 

een nieuw begin maken. Wie wil weten van een nieuw begin, wie wil weten van verandering, die 

moet ook weten van kruis. Van verzet tegen alle wat vanzelfsprekend lijkt. Leven in de Geest van 

Christus is ook: zoeken naar herstel van wat uiteengelegd, gebroken is. Cultuur, onze levenswijze 

(want dat is cultuur: hoe leven wij?), de cultuur weer in verbinding brengen met de natuur. Het 

geloof weer in verbinding brengen met de wetenschap.  

Het werd voor deze dienst in de mededelingen al even gezegd: deze week zijn klimaatpelgrims, dertig 

klimaatpelgrims, in Amersfoort, in Het Brandpunt in Amersfoort-Noord. U vindt er meer over in de 

InFontein. Dertig klimaatpelgrims zijn begonnen aan de westkant van Polen en zijn door Duitsland 

heen op weg naar Glasgow waar in de eerste helft van november de grote wereldklimaattop wordt 

gehouden. Om aandacht te vragen, vanuit de christelijke traditie, vanuit hun eigen geloof aandacht 

te vragen voor wat er allemaal aan de hand is en waar het echt om gaat. En u hebt ook gehoord: u 

kunt daar straks een petitie voor mee-ondertekenen. De verhalen van de Bijbel, die zeggen ook iets 

over de klimaatcrisis en over wat daarmee samenhangt. 

De meeste mensen weten wel, denk ik, dat dat zo is. Wij vinden er ook wel van alles van. We hebben 

er best hele goede gedachten over. Maar daar blijft het dan wel een beetje bij. De vraag is, voor u en 

ook voor mij, net zo hard: wat doen we met wat we weten over die bedreigde schepping? Onder de 

vragen die hier liggen, kan ik niet meer uit. U wel? Zouden we als kerk elkaar, als gemeente elkaar 

ook daarin kunnen ondersteunen?  

Dan houdt het preken op, en begint het nadenken en het samen spreken. 

Amen.   


