
Dit is een fragment uit de dienst van de Verenigde Doopsgezinde 
Gemeente Heerenveen en Tjalleberd voor zondag 21 juni 2020 
Deze werd in IJntema’s Boskjes te Nieuweschoot gehouden, in de 
coronatijd zonder aanwezigen. Het thema is: Beelddrager van God 
zijn: over discriminatie en racisme. Voorganger: Pieter Post  
 
 Schriftlezing uit Genesis 1:26-27 (BGT) 
 
God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze 
zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. 
En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde. 
Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem 
leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. God zegende de 
mensen. 
 
 Schriftlezing uit Psalm 8 
 
Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde! 
In de hemel klinkt een lied over uw macht. 
Zelfs kleine kinderen zingen over u. 
Uw macht is zo groot 
dat u al uw vijanden verslaat. 
 
Ik kijk naar de hemel 
die u hebt gemaakt. 
Ik kijk naar de maan en de sterren 
die u daar een plaats hebt gegeven. 
En ik denk: 
een mens is niet belangrijk, 
en toch denkt u aan hem. 
Een mens is maar klein, 
en toch vergeet u hem niet. 
 



U hebt de mensen veel macht gegeven, 
ze zijn bijna zo machtig als goden! 
Ze mogen heersen over alles op aarde. 
U hebt hun alles gegeven: 
de schapen en de koeien, 
alle dieren op het land. 
Ook de vogels in de lucht 
en de vissen in de zee, 
alle dieren in het water. 
 
Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde! 
 
 
 Prediking 
 
In Genesis wordt verteld over de schepping van de mens, en dat wij 
vanaf het begin gezegend zijn. En in de Psalm is iemand 
verwonderd over de nietigheid, en tegelijk over het hoge aanzien 
van zijn menselijk wezen ten opzichte van de heerschappij van de 
Ene God die alles onmetelijk schiep. En dat die God ook voor hem 
oog heeft. 
 
Wij mensen zijn zelfstandige wezens, met gevoel en verstand en het 
vermogen om te kiezen. Wij weten ons gezegend door de vruchten 
van de bomen en wat er groeit op de akkers. En wij zijn ons ervan 
bewust dat velen die zegen niet ten deel vallen door droogte of 
door oneerlijke verdeling van goederen. Er ligt een grote 
verantwoordelijkheid op onze schouders om medemensen te laten 
delen in de zegen die wij hebben meegekregen. Dat is de betekenis 
die we ontlenen aan het Scheppingsverhaal waarin wordt verteld dat 
wij mensen niet kunnen worden losgezien van de Schepper van 
hemel en aarde. Wij mensen hebben een gelijke start gemaakt met 
alles wat er werd geschapen aan wateren, dieren en planten. En dat 



maakt dat wij volledig verbonden zijn met de aarde. Maar niet 
alleen verbondenheid, wij dragen ook een verantwoordelijkheid 
voor al wat leeft.  
 
Wij zijn in de ogen van de Schepper vorstelijk, majestueus, en zijn 
daarom de kroon op zijn schepping. Aan wie een kroon draagt kan 
worden afgelezen, dat hij hoog in aanzien staat. En dat hij hoop 
geeft aan al wie hunkert naar respect en waardigheid. In de 
schepping nemen wij mensen een unieke positie in. De god die 
hemel en aarde schiep, de god van de gerechtigheid en het 
mededogen, de heer van natuur en geschiedenis en die daar boven 
staat, maakt dat wij mensen wel naar een heel bijzonder beeld 
geschapen zijn, en dichtbij God staan.  
 
Om die verhevenheid van de mens te illustreren bestaat deze 
wijsheid, dat wie één mens doodt, doodt de hele wereld. Daarom 
werd de mens eerst ook alleen gemaakt, om te leren aanvoelen dat 
er heel wat op het spel staat wanneer mensen elkaar doden: je 
creëert chaos, je raakt aan de kwetsbaarheid van alle wezens, en 
uiteindelijk het hart van de Schepper zelf; per saldo houdt je niets 
over.  
 
Barmhartigheid bewijzen en mededogen tonen, eigenschappen van 
God, kunnen we doen. Wie God niet ‘doet’, vertelt de joodse 
Talmoed, lijkt meer op de dieren beneden dan op de engelen 
boven; zij eten en drinken, planten voort, krijgen nakomelingen en 
sterven: en dat is het dan. Maar wie God ‘doet’, mag zich een zoon 
of een dóchter van Hem weten. (Psalm 82:6) Wie God ‘doet’ lijkt 
op de hemelse engelen. Die staan rechtop, spreken en verkondigen, 
beschikken over intellect en kunnen zien. Hoezo zien? 
 
Zien kunnen ook verreweg de meeste dieren. Prooidieren hebben 
hun ogen aan de zijkant, waardoor ze op hun hoede kunnen zijn 



voor roofdieren. Die hebben hun ogen aan de voorkant, zodat ze 
afstanden goed kunnen inschatten, en doelgericht op hun prooi 
gericht zijn. De mens heeft met het roofdier gemeen dat hun ogen 
aan de voorkant zitten, en dus dat ook de mens doelgericht 
afstanden kan inschatten. Helaas moeten we constateren dat vele 
mensen ook handelen als roofdieren, maar dat wil de traditie van 
Jezus niet beklemtonen. De mens heeft zijn ogen aan de voorkant, 
om doelgericht de toekomst in te schatten. Zijn we al zover 
gevorderd dat we met elkaar Gods barmhartigheid bewijzen en 
mededogen tonen?  
 
Daaraan ligt dan ook ten grondslag wie wij zouden moeten zijn en 
wat wij zouden moeten doen en laten, wanneer wij verdere 
escalatie van beestachtig geweld, discriminatie en 
besmettingsgevaar willen voorkomen. 
 
In de Psalm staat nergens dat wij moeten heersen over elkaar. 
Alleen over de schapen en de koeien, alle dieren op het land, de 
vogels in de lucht en de vissen in de zee, alle dieren in het water.  
 
Maar ondertussen worstelen jongeren met een 
migratieachtergrond met hun identiteit, ook al zijn ze hier 
geboren, en switchen zij in bepaalde situaties van Marokkaan naar 
Nederlander, van moslim naar atheïst. Zoals wanneer hen de vraag 
wordt gesteld of je wel een loyale Nederlander bent. (Trouw 16 juni 
2020) Discriminatie en racisme helpen hun niet om hun 
werkelijke identiteit vorm te geven, omdat ze zich voortdurend 
aanpassen aan gewenste antwoorden.  
 
Dat wij beeld en gelijkenis van God zijn, valt moeilijk te begrijpen. 
Want hij is God en geen mens. (Hosea 11:9) Maar beelddrager van 
God zijn wil zeggen, dat we geroepen zijn om het leven te heiligen 
in plaats van ontheiligen, te eren in plaats van te kwellen. Wij zijn 



mensen, niet door wat wij met de aarde gemeen hebben, maar 
door wat wij met de Schepper gemeen hebben. Dat is niet ‘het beste 
in de mens’ wakker roepen, of de goddelijke vonk in ons ervaren, 
maar naast de wijze en wie deugt, ook de boosaardige en wie niet 
deugt lief te hebben. Wanneer we ons van die liefde afhankelijk 
maken, hebben wij het over andere  zaken dan racisme en 
discriminatie. Die bestaan dan niet meer. Ik hoop van harte dat wij 
als gemeente, en vele anderen om ons heen, zo met elkaar in het 
leven staan - Amen 
 
 Stilte 
 Gebeden 
 
Schepper van hemel en aarde 
niemand van ons kan uw grootheid en macht inschatten. 
Maar wij danken u voor alles waarmee u ons zegent. 
Te groot bent u voor ons om voor te stellen  
dat u zich ook om ons bekommert. 
Wij zeggen dank daar voor 
En bidden: 
leer ons ons oorspronkelijke menszijn blootleggen 
zoals u ons heeft bedoeld: 
barmhartigheid bewijzend 
en mededogen tonend 
aan allen die om ons heen zijn 
ziek of gezond, zwak of sterk, 
zonder aanzien des persoons – 
kleur, ras, overtuiging of afkomst 
Daarom bidden wij: 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 



Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van u is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid – Amen. 
 

 


