
Thema: De mens gaf namen
Op deze dag van vreugde in de 40-dagentijd, op weg naar Pasen, deel ik graag een paar gedachten 
met u over die bijzondere tekst uit het tweede scheppingsverhaal. Uit Genesis 2 naast Genesis 1. 
Maar voor ik dat doe begin ik met een stukje uit een brief die de 7-jarige Anco als antwoord ontving 
op zijn vraag: Bestaat God? 
Omdat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar bestond mochten er vragen worden gesteld, en de 7 
jarige Anco zond de vraag in ‘Bestaat God? Kan de universiteit dat eens uitzoeken?’ Wie weet wat 
Olov later nog voor moeilijke vragen gaat stellen? Deze vraag van Anco belandde op het bureau 
van sterrenkundige Peter Barthel. Hij antwoordde Anco:
‘Wat een bijzondere vraag heb je gesteld. Enkele maanden geleden mocht ik ook zo'n mooie vraag 
beantwoorden van de 6-jarige Sam. Die vraag ging over de maan. Als je nou had gevraagd 'bestaat 
de maan?' dan hadden we samen naar buiten gekeken, we hadden er een sterrenkijker bij gehaald 
en ik had je wat mooie foto's van ruimtevaarders op de maan laten zien. Bij God werkt het anders. 
Zelfs met een sterrenkijker kun je die niet zien. Vraag je aan ruimtevaarders: "Zijn jullie God 
tegengekomen?" Dan zeggen ze: "Nee, niemand gezien." Ze zeggen trouwens wel vaak: "Wat is de 
aarde uit de verte mooi en bijzonder." (…)
Ik vertelde je net dat ruimtevaarders de wereld zo mooi en zo bijzonder vinden. Ik vind dat ook, net 
als jij misschien. Dat is het belangrijkste. Want het mooiste van deze wereld, vriendschap en liefde, 
dat is wat ik God noem. God is overal waar mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Als 
we proberen elkaar een beetje gelukkig te maken, op school, of thuis. Of als we iets willen doen 
voor kinderen in de wereld die in armoede of honger leven. Als mensen voor elkaar willen zorgen, 
dan zie je dáár iets van God. Als iemand jou erg blij maakt dan is die iemand een beetje God. Mijn 
antwoord op jouw vraag is dus nee, God bestaat niet als een persoon die ver weg in de hemel 
woont. Hij bestaat in hoe jij en ik leven.’
Ik ben benieuwd wat Anco zelf van het antwoord gevonden heeft. Zou hij er tevreden mee zijn 
geweest of had hij eerder het gevoel, nu weet ik het nog niet? Maar, gemeente, het gaat me 
vanmorgen niet om de vraag naar God, hoe belangrijk ook, maar om het professorale antwoord dat 
de nadruk legt op het feit dat wij medearbeiders zijn, dat wij een eigen taak hebben naast en in naan 
van God. God is overal waar mensen naar elkaar om zien en voor elkaar zorgen. Een oeroude 
gedachte die op symbolische wijze meeklinkt in het gelezen deel van Genesis 2. De mens als 
medenaamgever, als medearbeider, als medeschepper naast God
En precies daarin zit een accentverschil tussen de scheppingsverhalen van Genesis 1 en Genesis 2. 
In Genesis 1, simpel gezegd, staat God centraal. God schept de hemel en de aarde, Zijn geest zweeft 
over het water, Hij zegt dat er licht moet komen en dan komt er licht. Pas op de zesde dag schept 
God de levende wezens, onder wie ook de mens. De mens is een laatkomer in de evolutie en ook in 
Genesis 1. Laat-ie zich dus vooral niet te veel verbeelden en laat-ie beseffen dat-ie onderdeel is van 
een groter geheel. Maar in het tweede scheppingsverhaal - Genisis 2 -is de toonzetting anders en 
ook de plaats van de mens. Natuurlijk, God speelt ook hier een belangrijke rol, maar er wordt 
nadrukkelijker ingezoomd op de mens. Zeker, God maakt de mens een hulpe die bij hem past, 
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geboetseerd uit een rib van de in slaap gebrachte Adam. Het tafereel wordt beschreven als een 
operatie uit de oertijd, waarbij God niet vergeet om het gat van de weggehaalde rib opnieuw te 
vullen met vlees. Je moet als chirurg netjes te werk gaan nietwaar ? De doopouders weten er als 
medici alles van. Maar daaraan vooraf heeft God de mens al de tuin van Eden gegeven om te 
bewerken en te behoeden. En ook schept God de mens nog een andere hulpe. Een bonte 
verzameling van in het wild levende dieren en vogels. Op de voorkant van de liturgie zien we ze 
door de ogen van tekenaar Peter Vos. En God brengt al die levende wezens bij de mens om te 
bezien welke namen de mens ze zal geven. Zoals de mens elk levend wezen noemt, zo zal het heten.
Kijk, hier wordt de mens voor het eerst betrokken bij Gods scheppende arbeid, hier wordt de mens 
zelf naam- en betekenisgever. Namen geven is ordening aanbrengen, is de wereld bezien in zin en 
samenhang. Zo wordt de wereld een thuis, een betekenisvol huis om in te wonen en de mens draagt 
daar dus zelf aan bij.
Het is aardig om over die naamgeving vanmorgen nog iets verder te denken. Doopouders weten er 
alles van. Je wikt en je weegt. Jongensnamen, meisjesnamen, wat zou passend zijn? Maar zeker 
weten doe je het pas als je de pasgeborene echt in de ogen ziet. Deze naam past bij jou, met deze 
naam zullen we je voortaan noemen, met deze naam krijg jij een gezicht in ons gezin en een plek op 
deze aarde. Met deze naam zul je geroepen worden als je thuis moet komen, zul je later door je 
vrienden en door leraren aangesproken worden, ja met deze naam in gedachten zal ooit een geliefde 
naar je verlangen. O Heer bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam. Daarom is het ook zo 
verschrikkelijk als mensen naamloos, anoniem sterven. Zonder naam geen bestaan. Wie geen naam 
meer heeft wordt pas echt vergeten, en juist daarom is bijvoorbeeld het Joods kindermonument in 
Rotterdam zo belangrijk, met alle namen van de slachtoffertjes erin gegraveerd.
Juist ook vanuit dat perspectief beseffen we hoe belangrijk naam- en dus betekenisgeving is. Wij 
worden uitgenodigd om namen, om betekenis te geven aan het leven. Dat is Genesis 2. Maar daar 
hoort tevens het besef bij dat we niet alleen betekenis geven, maar dat we ook betekenis ontvangen. 
En dat is Genesis 1. Ook los van ons bestaat er een betekenisvolle wereld die in zichzelf goed is en 
betekenisvol. Dat is een wonder op zich, en niet voor niets zingen we ‘Het is vol wondren om ons 
heen’. Er is zoiets als een betekenis, een zin van de wereld, van het leven, die wij er niet zelf 
inleggen maar die we ontdekken aan het leven en die ons geschonken wordt. Een ervaring, een 
vertrouwen dat het leven ondanks alles goed is zoals het is, in de dagelijkse omgang met de dingen, 
met onze medemensen en met het ons omvattende grotere geheel.
Dat besef is ook verwoord in de Remonstrantse Belijdenis 2006:Verwondering over wat ons 
geschonken is, verbondenheid met al wat leeft, besef van wat oneindig groter is dan wijzelf. 
Ontvangen en geven, opgenomen zijn en mee-arbeiden.
Beste doopouders, bij een geboorte ben je extra bewust van het feit dat je als mens geeft maar ook 
ontvangt, dat je deel bent van dat grotere geheel, van een cyclus van leven, dood en nieuw leven. En 
wat prachtig in dit verband dat de naam van jullie kind, Olov, nu net Erfgenaam betekent. In 
erfgenaam zit precies dat ontvangen, bewaren en doorgeven van Genesis 2. In erfgenaam zit het 
geschapen en medeschepper zijn waarnaar ook de Groningse professor verwees in zijn antwoord op 
de vraag of God bestaat.

2
19 maart 2017 ~ 10.30 - 11.30 uur

dr. K.J. Holtzapffel, predikant Remonstrantse Gemeente Rotterdam



Olov’s leven staat aan het begin. Het heeft nog geen herinnering. Het is zo weerloos en zo klein, je 
weet nog niet hoe het zal zijn. Maar vanaf het moment van geboorte komt ook dit leven aan het 
licht. Zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. Gods adem heeft Olov aangeraakt, en ook hem vanaf nu 
tot bondgenoot gemaakt. Dat Olov mag groeien in liefde, in voorspoed en geluk, en dat hij eens, net 
als wij allen, medearbeider mag zijn in Gods tuin. Verrijkt door wat hij aan zin en betekenis 
ontvangen heeft, uitgenodigd om van die zin en betekenis uit te delen aan anderen, in een wereld 
die vanaf nu ook de zijne is.

O Heer bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam
Zoals wij ook elkaar zullen noemen bij onze naam
Amen.

Een van de gebeden naar aanleiding van de woorden van Joost Röselaers, Algemeen secretaris 
Remonstrantse Broederschap
“De kerk is een plek waar wij weer op adem kunnen komen en bezield verder gaan. Een plek waar 
een ander verhaal klinkt dan het verhaal dat ons dagelijks bereikt via tv en social media. Een 
verhaal waarin een andere dimensie ter sprake komt. Een plek waar wij mensen ontmoeten van alle 
achtergronden en leeftijden. Waar de kwetsbare naaste niet uit het oog wordt verloren. Een plek 
tenslotte waar het visioen levend wordt gehouden van een rechtvaardige wereld.”
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