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ds. Wim Moehn (18-10-2020) 

 

 

Zondag 18 oktober 2020 

Ds Wim Moehn 

Genesis 1:9-13 – dag 3, Markus 1:9-20 

 

Gemeente des Heren, 

Bezig zijn met ‘schepping’ beleef ik als stilgezet worden bij dingen die voor ons zo van-

zelfsprekend zijn geworden. De basics van ons dagelijks leven. Dat we een atmosfeer heb-

ben waarin we kunnen ademen. Dat nacht en dag elkaar afwisselen en ik niet hoef te vre-

zen dat het altijd donker zal blijven… En bij dag drie: de vanzelfsprekendheid dat je grond 

onder je voeten hebt. ’s Morgens bij het wakker worden zet ik mijn bril op en stap uit bed. 

Zwaartekracht zorgt ervoor dat ik niet ga zweven. Ik voel dat ik sta. Er is een vloer onder 

mij en daaronder klein stukje van aardoppervlak dat mij en die mij liefzijn draagt.  

 Even stilstaan bij de vanzelfsprekendheden van het leven. Verwondering die kan in-

spireren tot zingen: Ik heb de vaste grond gevonden. Grond die onverwrikt zal bestaan. We 

lezen: ‘laat het droge zichtbaar worden’. Wat moet je je hierbij voorstellen? Kun je dit zien 

gebeuren? Mij heeft het geholpen om te kijken naar filmpje over ontstaan van vulkanisch 

eiland: ‘geboorte-nieuw-eiland’. Vanuit diepte van de aarde wordt lava omhoog gedrukt en 

dan komt het moment dat grond boven het omringde water uitrijst! Je ziet hoe onderzoe-

kers er met hun bootje naartoe varen, door water waden en voet aan wal zetten. Voorzich-

tig… alsof zij er doorheen zouden kunnen zakken. Grond onder de voeten!  

 Dag drie – opnieuw een dag om in verwondering uit te roepen: ‘O God, hoe groot zijt 

Gij!’ Een nieuwe dag is aangebroken en weer zal er scheiding gemaakt worden. Op dag 

één zijn licht en donker uiteen gehaald door het scheppend woord dat geklonken heeft. 

Dag twee de scheiding van de wateren boven en de wateren beneden, zodat er onder blau-

we hemelkoepel ruimte is om te leven, te ademen, te wonen. En dan de verrassing die dag 

drie in petto heeft: grond om op te staan. Nu is er grond, grenzend aan de zee. Soms een 

enorme plas water, rimpelloos onder de zomerzon, dan weer woest en onstuimig, opge-

jaagd door de stormwind. Indrukwekkend, rustgevend, maar tegelijk ook angstaanjagend. 

Kunnen watermassa’s zomaar de aarde overspoelen? Het droge weggevaagd. Als de zee 

buldert, hoor je iets nog van de chaos. Hier … enkele meters boven NAP komen zulke 

gedachten bij ons boven. Hoelang zal het duren, voordat generaties na ons het zullen heb-

ben over Hilversum of Amersfoort aan zee?  
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 Grond onder de voeten – om onze Schepper ook daarvoor de dank te brengen. Aan het 

water is een grens gesteld en uit Zijn vaderlijke hand stevigheid onder onze voeten ont-

vangen. Hij houdt ze uit elkaar – water hier en het droge daar. Waarschijnlijk heb ik vroe-

ger niet goed opgelet bij aardrijkskunde – maar ergens in je leven moet dat toch een keer 

voorbij komen: de verdeling van land en water over onze aardbol. Fifty-fifty? Echt niet! 

70% van aardoppervlak bedekt met water en kleine 30% is land om op te leven. God laat 

Zijn oog erover gaan en ziet dat het goed is. De verdeling waar Hij Zijn zegen aan geeft: 

zeeën en het vaste land. Wij hebben de beelden vanuit ruimtestations – kleine bol in on-

eindig heelal die aarde heet. Veel meer water dan land, maar wel de plek waar de mens 

vaste grond onder z’n voeten krijgt. Door Bijbel heen proef je dankbaarheid en verwonde-

ring van Israël – kleine landje grenzend aan Middellandse Zee. Als aan oever van de zee 

staat, besef je dat God de zee palen heeft gesteld. Felle woorden bij profeet Jeremia: ‘Heb-

ben jullie geen ontzag voor mij? – spreekt de HEER. Beven jullie niet voor mij? Ik heb 

met zand de zee aan banden gelegd, haar een vaste grens gesteld. Haar golven donderen, 

maar tevergeefs, ze bruisen onstuimig, maar worden gestuit. Maar dit volk is koppig en 

opstandig, het is zijn eigen weg gegaan.’  

 De dichterlijke taal van de Psalm: ‘Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, hij bergt 

de oceanen in schatkamers weg. Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de we-

reld bewonen hem duchten, want hij sprak en het was er, hij gebood en daar stond het.’ Of 

ook de woorden in boek van Job – God Zelf gaat spreken met Job: ‘En wie sloot de zee af 

met een deur, toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik hulde haar in een gewaad van 

wolken en omwond haar met donkere nevels. Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar 

af met deur en grendelbalk, en zei: “Tot hiertoe en niet verder, dit is de grens die ik je trot-

se golven stel.” Om ons te brengen op toonhoogte van de verwondering: ‘O God, U bent 

veel sterker dan het geweld van de woeste golven!’  

 ‘En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën...’. 

God geeft opnieuw een naam en een bestemming. Het droge, dat te voorschijn komt, 

noemt Hij ‘aarde’ in het Hebreeuws ‘èrèts’. En in die naam hoort Israël klinken: het land 

van Gods belofte, het land dat grenst aan de zee, ‘èrèts Jisraël’, en dan ook de gehele aar-

de, omgeven van het water. En de vergadering der wateren noemde Hij zeeën. Een verga-

dering, een verzameling van water vormt nu de wereldzee. ‘De aarde’, zo zingt dan Israël, 

‘is des HEREN, alsook haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want Hij heeft ze 

gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren’ (Psalm 24). 
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 God zag dat het goed was. Maar heel opvallend dat op dag drie het werk met deze 

geweldige scheiding nog niet af is. Nog een scheppingswoord, dat meteen ook daad is. 

[Lees vs. 11]. Hij gaat de aarde tooien. De vlakten, de heuvels, de bergen en valleien wor-

den gevuld en de plaats wordt bewoonbaar gemaakt. Overstelpend rijk aan geuren, kleu-

ren, variatie en soorten. In een woord genoeg om de dieren die op dag zes zullen komen te 

voeden en voor de mens die ook op deze aarde zijn voetstappen gaat zetten is er meer dan 

genoeg om van te genieten en om zich te verwonderen over zoveel schoonheid. Dag drie is 

een dag om goed in de gaten te houden, want dit is enige dag waarop God tot tweemaal toe 

zegt dat het goed is. We zouden haast zeggen: dubbel goede dag. Ik vond het wel heel 

mooi om te lezen dat veel jonge mensen in Isr. kiezen juist voor deze derde dag om in het 

huwelijk te treden.  

 Zo spreekt God de aarde toe – Hij spreekt wat Hij gemaakt heeft toe en roept de aarde 

toe om iets anders voort te brengen. Door middel van de aarde – de grond die droog is ge-

vallen – komt er leven aan het licht. Laat de aarde doen opkomen! Zie je iets bij deze 

woorden? Ik kom graag met m’n racefiets aan overkant van het water in de wijdse polder. 

Akkerland dat ingezaaid is en als je je oog daarover laat gaan, dan zie je de groene waas 

over het land liggen. Dat wordt ons hier voor ogen geschilderd. Er komt een groen tapijt 

over te liggen. In werkwoord zit ook ‘groen worden’. Een kostbaar woord, dat je maar zo 

weinig in Bijbel tegenkomt. Joël de profeet neemt het op z’n lippen: ‘Wees niet bang meer, 

dieren van het veld, want een kleed van groen bedekt de woestijn, de bomen dragen volop 

vrucht, vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.’ Zo veelkleurig, zo overweldigend rijk 

aan vormen, zo geurig en kruidig. Alles naar zijn aard geschapen… totdat de mens ver-

schijnt – niet geschapen naar zijn aard, maar naar het beeld van God. Ik mag in preek over 

dag drie niet meer doen dan zo’n kleine vingerwijzing geven gevolgd door denkduwtje: 

waarom lezen we dit? Waarom staat het hier zo beschreven? Alleen om te weten hoe goed 

het begonnen is? Dat ook! Maar ook als bemoediging en om onze gedachten stap verder te 

brengen dan alleen: ‘wat mooi dat we vaste grond onder voeten hebben.’ De stap verder: 

deze God die Zijn stem verhief in oerbegin, is nog dezelfde – Zijn trouw van generatie op 

generatie, tot in eeuwigheid. 

 Laten we iets verder bladeren in Bijbel. Tenenkrommende goddeloosheid in dagen 

van Noach. Heftige taal: God heeft berouw dat Hij mensen geschapen heeft. Oordeel is 

dan: de scheiding van dag drie tijdelijk opheffen. Water neemt aarde in bezit. Geen vaste 

grond meer voor de mensen. Beter gezegd: bijna nergens. Alleen voor Noach met zijn 8 
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zielen zijn er nog de planken van de ark als grond onder de voet. Behouden en bewaard 

door geweld van het water heen. Eerste crisis van water en land. 

 Een volgende crisis dient zich aan: Israël weggevlucht uit Egypte. Achter zich woes-

tijnzand en naderende farao met zijn soldaten. Voor zich het zand aan de oever van de zee 

en water, waar zij niet doorheen kunnen. Ga door, trek verder, maar er is geen grond onder 

de voeten. En dan gebeurt het, net als op dag drie. God splijt het water van de Rode Zee 

‘dat het droge gezien worde’. Jaren later staan ze weer voor het water – Jordaan blokkeert 

weg naar beloofde land. Je kunt het nalezen: op derde dag moet Jozua volk roepen en op-

nieuw spreekt God: ‘dat het droge gezien worde!’ Vaste grond onder de voeten om land 

van melk en honing binnen te gaan.  

 In boek van de Psalmen valt het op hoe vaak je de zee en kolkende water terug hoort. 

Dichters geven woorden aan hun wanhoop en de dreiging van de omstandigheden. Klein, 

nietig mens tegenover een woedende zee. En wanneer zij gered worden, is dat niet te dan-

ken aan eigen krachten en bereidheid om te vechten. Nee, God alle eer Die trouw bewaard 

heeft. Het is God Die door zwaarste stormen heen grond onder voeten geeft – zelfs midden 

in ruwe stormen. houvast voor je voeten – zoals het was op derde dag. 

 Op de grens van zee en land gebeurt het. Onze tweede lezing (Markus 1:9-20). Jezus 

wandelt langs oever van de zee. Op de grens van land en water roept Hij Zijn eerste leer-

lingen om met Hem mee te gaan. Daar spreekt Hij over Koninkrijk van Zijn Vader. Velen 

stroomden samen om Zijn woorden te horen aan de oever van de zee. Jezus in een bootje 

op het water; de menigte aan de kant. Het lijkt zo’n gewoon verhaaltje dat Jezus vertelt 

over een zaaier die over het land gaat… Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: 

zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeur-

de het. De grote Zaaier gaat uit om te zaaien. Zijn de leerlingen in nood op zee, slaan de 

golven over de boeg en dreigen zij te vergaan en slaat de paniek toe omdat de grond onder 

de voeten er niet meer is, dan komt Hij aanwandelen over zee, als Overwinnaar. Zelfs de 

zee moet Hem gehoorzamen! Hij is Heer – ook over de grens van zee en land.  

 Op de derde dag ontmoeten de leerlingen Hem als de Opgestane en een aantal dagen 

later weer op de grens van water en land. Zo trek ik de lijn door naar ons als gemeente die 

wekelijks samenkomt op de plaats waar Hij die op de derde dag is opgestaan tot ons 

spreekt. Mensen die wegzakken in twijfel en schuld geeft Hij weer grond onder de voeten. 

Mensen met het water soms tot aan de lippen. En dan  te bedenken: zoals de Here op derde 

dag grond onder de voeten schiep, zo doet Hij dat nog. Zo hebben mensen Hem leren ken-
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nen – al die generaties voor ons. En dat geeft moed. Moed voor de toekomst in een donke-

re tijd. Hoe dat zal gaan… wij weten het niet. Wel dat er een einde zal komen… einde aan 

ons leven, einde aan de tijd, einde aan de wereld. Maar dit mogen wij nu geloven: Hij die 

water en land gescheiden heeft, is tegen de chaos opgewassen. Hem gaat geen zee te hoog. 

‘Ik heb de vaste grond gevonden’ – verrassend anders gaat het lied verder. Niet zoals je 

zou verwachten: vaste grond waarop mijn voet kan staan. Maar wel: de vaste grond, waar-

in mijn anker hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond ge-

legd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aard’ en hemel ondergaan. Het is het hart van 

de Heer van de derde dag, dat openstaat. Amen. 

 


