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Alles begint met verwondering.  Ik herinner mij een college uit mijn studententijd. Over de 

godsdiensten van Noord Amerika. Hoe een indianenstam, voordat zij op jacht gingen om een 

buffel te schieten, in een ritueel toestemming vroegen aan de Grote Geest. Zeg:aan God. En 

dat, als de buffel geschoten was, alles van de buffel moest worden gebruikt. En met eerbied 

behandelt. Een vervolg ritueel sloot dan het geheel af. Men was zich bewust dat men een 

leven genomen had. Inbreuk had gemaakt op de samenhang van het leven. En dat dat niet 

zomaar kon. Die respectvolle omgang met leven trof me…zo, dat ik het me vandaag nog 

herinner. 

Alles begint met verwondering. Wij zijn geen indianenstam. Wij leven ook niet meer in 

bijbelse tijden, waarin men leefde in een voorwetenschappelijke tijd. Laten we nuchter zijn. 

Wij zijn moderne mensen, in een moderne, hoog technisch ontwikkelde  samenleving. 

Waarin voedsel  tot industrie is geworden. Maar de vraag is,  en hij wordt al veel gesteld, of 

we inmiddels niet veel te ver zijn gegaan in het ons toeëigenen van de wereld, en in het 

manipuleren van het leven om ons heen. Met alle gevolgen van dien. Voor onze gezondheid, 

het milieu en de verdeling tussen arm en rijk. Zijn we, grofweg,  in de afgelopen 

tweehonderd jaar, de ons omringende wereld niet teveel gaan zien als louter ‘ons’ 

gebruiksmiddel, ten gerieve van de snelle consumptie en de korte termijn? En: wat ging 

daarmee verloren? 

Misschien wel die verwondering. Dat wij,mensen, deel zijn van een geheel. Afhankelijk van 

elkaar, van andere mensen, van het leven dat ons omringt, en van wat er voor ons was en 

nog na ons komt. Zijn we niet ook, en vooral, een deel van het geheel? Hebben we daar niet 

te weinig aandacht en respect voor getoond? En betalen we daar niet  nu, en straks onze 

kinderen ,op vele wijzen, een prijs voor? 

Alles begint met verwondering. Met respect.  Je verdiepen in het andere, in wie en wat 

anders is, opent je ogen. Het lezen over vissen, vogels en bomen heeft mij de laatste jaren 

veel geleerd. Ik besefte maar nauwelijks in hoeveel werelden wij ingeweven zijn. Hoeveel 

intelligentie ons omgeeft. Hoeveel krachten ons drijven en omringen. 

Het christelijk geloof heeft, in de lijn van Israël, altijd geweten dat de hemel en de aarde van 

God zijn. Dat wil zeggen: geen bezit van ons, maar behorend aan een wonder waar ons 

verstand naar toe wil,  om het te doorgronden, maar niet bij kan. Dát er zoiets als leven is, 

hoe dingen ontstaan, zich ontwikkelen en doorwerken op anderen…voor wie er bij stilstaat is 

het één groot wonder. Daar hoef je je verstand niet voor opzij te zetten, integendeel… wie 

z’n verstand werkelijk gebruikt, stuit daarop. Op dat wonder.  

En ja, dat heeft ook, en alles, te maken met de keuzes die we maken: met wat we kopen, 

gebruiken en eten. Als Jezus het brood neemt…zegt hij: dit is mijn lichaam. Zo betekenisrijk 

kan eten blijkbaar zijn en worden. Dat het iets heiligs krijgt.  De dingen hebben hun 

betekenis. Hun wording. Niets is zomaar.  Dus om te beginnen: Laten wij ons, in godsnaam, 

meer verwonderen. Dat ligt op ons bordje : om te doen. Tegen de achteloosheid in. ‘Acht is 

meer dan duizend’ stond  op een boerderij te lezen in mijn eerste gemeente. De wereld, jij 

en ik, we  zouden er wel bij varen, als we beseffen wat we tot ons nemen. Amen. 


