God onderweg
Genesis-Exodus dichterbij

Siebren van der Zee

Narratio
1

Siebren van der Zee (Oosthem, 1937), predikant (Zwolle).
Publiceerde eerder “Psalmen vandaag”; een persoonlijke
verwoording van: hoe ervaar ik de inhoud van de aloude
psalmen vandaag?

Voorwoord

Waarom deze meditatieve zoektocht in Genesis en
Exodus? Eenvoudigweg, omdat wij daar vandaan komen.
Als joden en christenen.
Het roept bij mij de vraag op: wat kan ik vandaag
beleven aan woorden/verhalen van deze eerste bijbelboeken? Hoe kunnen zij mij - die zo ver leeft ná
Abraham en ná Mozes - nog raken in mijn geloven?
Tolle lege: neem en lees.
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dichter bij genesis
schepping 1

schepping 2

als Eerste raakt Hij
al dat ongrijpbare
Zijn hand legt Hij
op al dat angstwekkende
naar al dat vergankelijke
taalt Hij

in het begin
toen tijd nog niet telde
alleen het weldadige Heden
het licht de Adem nog in hield

altijd zal Hij
als een hemel zijn
hier op aarde
is getekend:
zijn Naam

(naar Genesis 1)
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toen beroerde Hij ons geheel
van boven naar beneden
van de avond tot de morgen
sprekend: zo komt het goed
toen werden wij
vissers in Zijn water
wachters op Zijn muren
vangers van Zijn licht
wegen van Zijn begin

(naar Genesis 1)

5

Adam

Eva

beeld ben ik
van zijn Aanschijn
ik leef van Zijn weerschijn
wij vinden elkaar

als zijn tweede schepping
ben ik geboren uit gemis
ik kwam van opzij

gezegend door de hemel
geef ik de aarde terug
verbonden met al wat leeft
worden wij vruchtbaar
elke dag telt voor zeven
geen slang weet waar wij zijn
wij volgen wenken van vogels
alleen God komen wij tegen
maar nu: bang als de dood
staan wij naakt in de zon
dwalend door al wat was
kloppen wij op de Poort

(naar Genesis 2)
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maar toen die appel
alsof het niet op kon
ook ik ging door het stof
tussen boom en slang
ligt een wereld open
toch nog gedekt in de rug
ik draag nog Zijn liefde
als moeder van leven
ik blijf niet opzij

(naar Genesis 3)
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Kain en Abel
Kain
de aarde maakt mij
haar vruchten sieren mij
ik ben wat ik heb
Abel
alle leven schenkt mij
alle heuvels dragen mij
ik ben wat ik geef
waar Kain niet oogst
wat Abel verzamelt
zaait hij de dood
God wordt dan herder
van dit dolend schaap
zijn zoon heet Henoch

(naar Genesis 4)
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Henoch: ingewijde

goden of mensen?

het licht vond hem
toen het donker werd
het nam hem mee

eens stelde God een grens
aan dagen die als jaren wogen
aan krachten die voor beesten bogen
wij worden maar heel langzaam mens

zijn weg als wandeling
ging de dood te boven
God nam hem mee

de helden uit de woeste sagen
zij die met sex en macht behagen
hoevele doden zij ook vragen
wij dienen ze met welbehagen
hoe vindt God in ons smal bestaan
een weg naar onverwacht verstaan
wij schuwen liever vuil en pijn
wij mensen willen goden zijn

(naar Genesis 5)
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(naar Genesis 6)
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