
Plan of toeval? 

 

 

 

Waar komen wij vandaan is de eigenlijke titel van deze viering. Althans zo heeft de 

voorbereidingscommissie het bedacht. Nou, dat is geen gemakkelijke titel.  

 

We hebben er als voorbereidingscommissie een hele kluif aan gehad. 

 

Want je hebt het al gauw niet meer over het begin van de reis, maar over de reis zelf. Nou is 

daar veel over te zeggen, maar we wilden ook niet het gras voor de voeten van de 

voorbereiders van de andere viering wegmaaien. En dan is het een hele kluif. 

 

Want, waar komen we eigenlijk vandaan? Ja, inmiddels geloven we allemaal dat we niet door 

de ooievaar gebracht zijn. Maar dat ei- en zaadcellen het begin zijn van ieder mens. Maar is 

dat alleen het mysterie van het leven? 

 

In onze samenleving veelal bewust geprobeerd en dus zijn onze kinderen meestal in liefde 

ontvangen en geboren. Maar in grote delen van de wereld zijn mensen er “toevallig”. En vaak 

niet gepland en ongelegen. Hoezo, in liefde ontvangen en geboren? 

. 

En dat ik er ben: is dat Goddelijke bestiering of toeval?  Een uitgestelde scheppingsdaad van 

God, of een  samenloop van omstandigheden? En dat er mensen zijn met ziekten en kwalen, 

dat er mensen naar onze maatstaven te vroeg weggerukt worden; is het toeval of plan? 

 

Hoe begint de mens eigenlijk aan zijn reis op deze wereld? Wat krijg je mee en wat is aan je 

zelf te danken? Wij zijn allemaal opgevoed met het idee, dat er ooit een scheppende God was, 

die de wereld in zijn huidige vorm heeft geschapen en ons , met Adam en Eva als stamouders. 

Andere volken hebben ook scheppingsverhalen. Sommige hebben elkaar duidelijk beïnvloed, 

sommige op andere plaatsen in de wereld kunnen dat niet gedaan hebben, maar lijken toch op 

elkaar. Kennelijk is de mens, overal ter wereld, bezig met de vraag hoe het kan dat hij er is, 

waaruit hij voortkomt en heeft de behoefte het onverklaarbare in de wereld zin te geven. Zijn 

angsten te projecteren en met het gebrekkige inzichten te laten verklaren uit iets/iemand dat 

buiten hemzelf en het waarneembare ligt.  

 

Het leek ons een goed idee om eens een paar scheppingsverhalen naast elkaar te zetten. We 

hebben er verschillende beluisterd en ook bekeken. Zoek maar eens op internet en je vindt er 

nog wel meer. 

 

Zo is er het Noorse verhaal, dat we jullie niet hebben laten horen. Want daarin loopt het slecht 

af met de goden, nadat ze de wereld hadden geschapen. Ze krijgen ruzie en vernietigen elkaar. 

Ze trekken zich uiteindelijk terug van deze wereld .Het is het verhaal, dat Wagner zo 

dramatisch heeft verbeeld in zijn Ring des Nibelungen, waarin hij het Noorse verhaal heeft 

gemixed met oude Germaanse sagen.   

 

We hebben jullie dat verhaal niet laten horen, omdat het abrupt eindigt, met de vernietiging 

van de goden. De mens wordt aan zijn  lot overgelaten en moet zich redden.  Ze moeten zich 

zelf met hun bestaan  verzoenen en zelf hun reis beginnen…..of het leven over zich laten 

komen…..Zoals Grieke zei: er wordt de mens daarin niets geboden om zich te verzoenen met 

het bestaan. Deze samenleving brachten de vikingen voort, die tussen de 800 en 1000 na Chr. 



een europees rijk stichten en naar sommigen beweerden op ontdekkingsreis gingen. Ze 

hadden een goed georganiseerde samenleving, met vooruitstrevende techniek. Ze hadden toen 

weliswaar ook kennisgemaakt met het Christendom, maar toch. Het is nog goed gekomen dus. 

Min of meer. 

 

 

Nee, we hebben het Egyptische (er zijn meerdere Egyptische scheppingsverhalen), laten 

horen, omdat dat veel mooier eindigt. Het begint ook heel spectaculair. Atum schiep zich zelf. 

Uit eigen kracht…..In de Joods Christelijke traditie wàs God , Jaweh er al. Over het ontstaan 

van God, De Eeuwige, vinden we in de Bijbel niets. Maar in het Midden Egyptische rijk was 

dat wel zo. Atum schiep zichzelf uit het niets, uit eigen kracht. Daar kun je je weer geen 

voorstelling bij maken. Ik krijg dan associaties met de oerknal: In het heelal ontstaan 

verschillende planeten. De planeet aarde wordt  ergens uit een middelpuntvliedende kracht 

weggeslingerd, glad gepolijst tot een min of meer ronde bol aan de buitenkant, maar de 

brandende resten van de knal zitten nog in zijn binnenste. Op afstand geketend  door de zon, 

begint de aarde aan een eigen reis. Maar in Egypte hadden ze daar nog geen weet van. De 

goden die na Atum ontstonden regelden de diverse belangen van de gelovigen. In liefde, 

omdat ze van mensen hielden. Ze zorgden voor het ritme van dag en nacht voor vruchtbare 

grond en mensen, voor boten waarin je ziel langs de hemel kon varen gedurende de nacht. De 

mensen werden niet aan hun lot overgelaten. Er was iets buiten ons waarnemingsvermogen 

dat troostte en aanbeden kon worden voor het eigen heil en welzijn. De mens was niet alleen 

op zijn aardse reis en had uitzicht op een hiernamaals.  

 

De Grieken hadden een verhaal, dat wel een beetje lijkt op het Noorse en Genesis. Ook dààr 

was er chaos. Er waren hevige gevechten en de goden maakten er een potje van, zodat we nu 

nog steeds in de ijzeren tijd zitten, waarin we hard moeten werken. In het zweet ons 

aanschijns. Maar let wel: de góden zorgden er met hun oorlogen en machtsspelletjes voor dat 

de aarde afgleed van de gouden , via de zilveren naar de ijzeren tijd. Die goden waren behept 

met allerlei fouten, die de mensen ook hadden. Het paradijs werd door de góden verkwanseld 

en de mens werd niet door de God die hen geschapen had het paradijs uit gejaagd. Dat is toch 

een ander godsbeeld. De mens moest zelf zijn leven inrichten, maar kon door aanbidding en 

orakels (ik vat het heel strak samen), zicht krijgen op zijn leven, proberen er een beetje sturing 

aan te geven. De mens moest zijn eigen reis ondernemen. De Grieken hebben grote filosofen 

voortgebracht, die de mensen hielpen bij het volbrengen van die reis.  Die hulp was vooral 

gericht op de elite, niet op de ondergeschikten en slaven.  

 

Zij hadden verschillende filosofen, waarvan het rijtje Socrates, Plato en Aristoteles wel de 

belangrijkste was. De wijsheid van Plato kennen we uit overlevering. Plato legde het accent 

op de geestelijke schoonheid. De mens was in staat een hogere vorm van leven te bereiken en 

verzoend te worden met het leven. Sterker : de mens en met name de man, was het mooiste 

wat er bestond. Volmaakt, naar de voorstelling van de goden. Maar de geest ging boven het 

aardse en zintuiglijke. Je moest streven naar een hoger doel , naar vergeestelijking. De 

beelden uit die tijd, later overgenomen door de romeinen en in de renaissance teruggekomen 

zijn dan ook beelden van volmaakt geschapen mannen, met uitdrukkingsloze gezichten. 

Volstrekt emotieloos. Het ging om het hogere om de schoonheid van het geestelijke. Het ging 

om de idee schoonheid. Schoonheid was meer dan een mooie vorm, maar was  het 

vergeestelijken van de mens.  Het volmaakte kreeg op verschillende manieren vorm. In de 

beeldhouwkunst, maar ook in wiskunde en bestuur.  De democratie is toch uiteindelijk in 

Athene uitgevonden: mensen kregen een mogelijkheid om – indirect – invloed uit te oefenen 

op het bestuur, op hun leefomgeving, op de voorwaarden voor het mens zijn.  



 

 

En dan hebben we Genesis. Ons eigen scheppingsverhaal. God schiep de wereld in zes dagen. 

Hij was er gewoon. De mens heeft geen mening over het ontstaan van God, de Eeuwige. Hij 

had de Geest, die over de aarde zweefde, die woest en ledig was. Hij ordende de aarde en 

schiep al het leven. Let wel: al het leven, ook de malariamug, de foute cellen waaruit kanker 

voortkomt, de virussen en bacteriën waar we diahrree van krijgen, de luizen en de vlooien. Hij 

liet het aan de gastheren van die beesten  over hoe zij daar tijdens hun levensreis mee 

omgingen, maar ze hoorden er van het begin af bij. Hij gaf het volk Israel een land en 

leefregels mee. En als ze zich daar niet aan hielden, dan werden ze uit het eigen land 

verdreven, of onderdrukt of er gebeurden andere vreemde dingen. Uit het Oude Testament 

doemt geen genadig God op. Je was daar als mens ook niet zomaar mee verzoend.  Je kunt je 

afvragen waarom God,  die de macht had de mens goed te scheppen,  de duivel toeliet en  

vervolgens de mens verdreef uit het paradijs. Is dat niet sadistisch? Zou zo’n God bestaan? 

Dat is toch haast niet voor te stellen.  De Griekse Goden gunden de mens nog een gouden tijd, 

toen ze zelf nog geen ruzie hadden. Door hùn geruzie belandde de mens in de ijzeren tijd. Niet 

omdat ze zèlf zo slecht waren. Bij de Egyptenaren hielden de goden van de mensen. Hoe 

opvallend is het verschil met het verhaal van de zondeval volgens het Oude Testament, waar 

de mens zelf verantwoordelijk was voor de verdrijving uit het paradijs. Zou die God werkelijk 

zo streng geweest zijn? Zichzelf geheel buiten zijn eigen schepping hebben geplaatst? Of was 

het van het begin af de bedoeling dat wij zelf onze verantwoordelijkheid zouden nemen. Op 

eigen benen zouden moeten staan, ons realiserend dat wij de mogelijkheid hebben zèlf 

onderscheid te maken tussen goed en slecht, te reflecteren op onze daden, kennis hebben van 

oorzaak en gevolg en met het toeval in ons leven iets goeds kunnen doen. Dat het niet zo is 

dat er een plan is, waarin God alles van te voren heeft vastgelegd. Dat het niet zo is dat er 

“geen mus ter aarde zal vallen zonder de wil van uw Hemelse Vader” , zoals velen van ons in 

de catechismus geleerd hebben, maar dat er in de corresponderende Bijbeltekst staat:  “geen 

mus zal ter aarde vallen zònder uw Hemelse Vader” . Een opmerkelijk verschil. Hij is erbij, 

maar plant het niet. Onze reis ligt niet van te voren vast.  

 

Maar eerst komt Darwin. 

 

Kwelgeest van het Christendom. Hij zette met zijn hele theorie de het hele christendom op z’n 

kop. 

(anekdote, van de boer en de student vertellen) 

 

 Hij ontwikkelde een theorie zoals wij allen weten, die, tot nu toe de meest samenhangende is 

om een wetenschappelijke basis te geven aan het ontstaan van alle leven op aarde. Een 

verklaring over het ontstaan van soorten en omstandigheden waaronder die ontstonden. En die 

omstandigheden bepaalden vaak, zo lijkt het, het voortbestaan van het leven, de ontwikkeling 

van soorten. De vissen brachten amfibieën voort, uitgedaagd door veranderende natuurlijke 

omstandigheden pasten zij zich aan. Er verschenen mutanten/varianten die beter bestand 

waren tegen uitdagingen van het klimaat en zij pasten zich aan. Niks plan. Niks schepping. 

Allemaal toeval. 

En een gelùkkig toeval misschien wel. Want als er geen plan is, is er ook geen vorm van 

leven, dat er niet zou mogen zijn of niet zou mogen bestaan. Alle leven is er immers met een 

gelijke mate van toevalligheid. Alles heeft dus een bestaansbasis. Een recht op erkenning. De 

vlooien, de afwijkende vlooien, de dieren, de malariamug, de kankercel, de mooie en de 

lelijke mens, de gehandicapte en de atleet, de professor en de fabrieksarbeider.  

Geen enkel leven, of een variant op de soort is bij voorbaat veroordeeld als onwenselijk.  



 

Maar: in de bijbel kreeg de mens de opdracht alle leven een naam te geven. Er moest toch een 

verklaring zijn voor het feit, dat alle dieren instinctmatig handelen en dat de mens kennis 

heeft van goed en kwaad. Verantwoordelijkheid kan  dragen voor de omgeving waarin wij 

leven. Buiten het paradijs.  Maar wij hebben nog steeds geen inzicht. Wel veel meer dan onze 

voorouders, die al het onbekende buiten zichzelf neerlegden, daarvoor angst hadden. Zij 

hadden de goden als een constructie nodig. Veel godsdiensten zijn door de mens verzonnen 

constructies….hoewel? Hoe verzoenen wij  ons nu met ons bestaan, met onze reis door het 

leven? 

 

Je kunt het Joods-Christelijk geloof zien als een neoplatoonse stroming. Afgeleid van de 

filosofiën van Plato. Met het accent op de vergeestelijking.  En  zalig worden in het 

hiernamaals. Augustinus, sterk beïnvloed door het platoonse denken, vierde eeuwse kerkvader 

en onderbouwers van de kerk, was met name de mening toegedaan, dat een leven in 

soberheid,  geestelijke en religieuze verdieping voor de christenen de beste manier was om het 

hiernamaals te bereiken.  

Terwijl Christus  wat mij betreft vooral gezien kan worden als de persoon die begreep, dat de 

mens daar niet genoeg aan had. Dat de mens niet altijd goed kon omgaan met die kennis, met 

die ogenschijnlijke toevalligheden, met zijn ogen rol in het leven. Die ook liet zien, hoe je met 

je eigen geweten in het reine moet komen en met je omgeving. Dat God geen persoonlijke 

god is, die op afroep schuld overneemt, straft en beloont. De verdrijving uit het paradijs, uit 

onze onwetendheid, zette ons met beide benen in deze wereld. Wij moeten onze eigen reis 

maken in dit leven. Maar daarbij kunnen wij wel een beetje dichter bij het goddelijke komen. 

Wij kunnen onszelf en anderen helpen en respecteren op hun reis door dit leven. Zoals 

Spinoza al zei: de mens is gericht op zichzelf en gebruikt de voordelen van de groep om beter 

te overleven. Daarin verschilt het nog steeds niet veel van de dierenwereld.  

 

Maar er is een verschil: De mens heeft overzicht. Kent niet alleen de evolutietheorie, maar 

heeft kennis van goed en kwaad. Weet dat veel leven er toevallig is, zonder enig plan. Maar 

ook dat dat leven het recht heeft op erkenning. De mens gaf al het andere leven een naam. En 

Spinoza leerde ook, zelf niet meer gelovig, dat wanneer de  mens belangeloos iets voor de 

ander doet, dat dat de ander blij maakt en hem of haar erkenning geeft. De ander ruimte geeft 

om zelf ook belangeloos iets te doen. Zo til je elkaar op op je levensreis. Kom je dichter bij 

het mysterie van het goddelijke.  Het eeuwige dat ons op de been houdt. Wordt het goddelijke 

kenbaar.  

Christus gaf daarvoor leefregels in een vijandige wereld.  De verbondenheid van veel mensen 

in het lijden van Maria tilt hen op uit hun dagelijkse ellende. De Griekse iconen van Maria 

worden daarom nog steeds op dezelfde manier geschilderd. De biecht en het heilig avondmaal 

hadden de functie van verzoening met God. Maar veeleer is het verzoening met het leven, je 

eigen falen en gebreken, reiniging,  zodat je weer verder kunt. Dat is niet zozeer van een 

persoonlijke God te verwachten, maar van de mens zelf, die daardoor het eeuwige mysterie 

van het goddelijke zichtbaar maakt. 

De manier waarop Cees van der Bij mij ooit aanvulde bij de voorbereiding van een viering 

gaf de vreugde van zo’n herkenning.  

Wij hebben – mag ik hopen allemaal – die momenten van herkenning in de ander, van een 

blik op een wereld, die meer is dan wat je ziet. De energie voor onze levensreis. 

 


