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De knop om 
 

 

Uit onderzoek blijkt dat donaties van christenen vooral 

ten goede komen aan de kerk en de zending, maar veel 

minder aan zorg voor de schepping. Het gaat in de kerk 

nauwelijks over duurzaamheid. En dat is vreemd, want 

de Bijbel is zo groen. De knop moet om! 
 

Eigenaar 

Wij hebben het vaak over ‘onze’ aarde, ‘ons’ land, 

‘onze’ tuin. Maar dat is niet correct: ‘Van de HEER is de 

aarde en alles wat daar leeft, / de wereld en wie haar be-

wonen.’ 

 Het eerste vers van Psalm 24 zet de toon. God is de 

eigenaar van alles; Hij heeft het over de aarde en haar 

bewoners te zeggen. Hij is de ‘koning vol majesteit’, 

zoals de psalm in het vervolg meer dan eens zegt. 

 In de tijd van de psalm had elk volk zijn eigen god. 

Die had alleen gezag over het gebied waar dat volk 

woonde. Maar de God van Israël is Heer over héél de 

aarde. Hij is groter dan welke god ook! 

 En kijk eens hoe groot Hij is: de psalm heeft het over 

de aarde en ‘haar volheid’ (in de vertaling uit 1951). 

Dan gaat het over de biodiversiteit, de enorme variatie 

in soorten dieren, planten enz. (vergelijk ook Psalm 

104, 24). God is er de schepper en eigenaar van. 
 

Onrein 

En die God wil mensen ontmoeten: contact is mogelijk 

(vers 3). Maar tegelijk is duidelijk dat dat niet vanzelf-

sprekend is: je moet wel reine handen hebben en een 

zuiver hart (vers 4). 

 Dat besef is er vaak ook wel bij ons. In onze kerkdien-

sten en onze gebeden hebben we meestal een moment 

van schuldbelijdenis. Ons gedrag en ons innerlijk spo-

ren vaak niet met wie God is en wat Hij van ons mag 

verwachten. 

 Maar laten we het scherper stellen. In Psalm 24 heb-

ben de schone handen betrekking op onze omgang met 

de schepping. We maken haar kapot en roven haar leeg, 

door onze overdadige levensstijl. En als we erop aange-

sproken worden, komen we met uitvluchten en praten 

we ons gedrag goed. De psalm noemt dat ‘leugens’. 

 We moeten onszelf op dit punt beproeven. Hoe eerlijk 

is onze aanbidding wanneer we vasthouden aan een le-

vensstijl waar zowel de schepping als onze (arme) me-

demensen onder lijden? 
 

Christus 

Gaat de deur naar God dan in het slot? Nee! Wanneer 

we onze schuld onder ogen zien, gaat er ook altijd een 

deur open. 

 Psalm 24 is vermoedelijk ontstaan bij het overbrengen 

van de ark naar Jeruzalem (zie 2 Samuel 6; 1 Kronieken 

15). Dat was een feestelijk gebeuren: de ark staat voor 

verzoening. God is genadig; Hij wil mensen redden! 

 

 

In Psalm 24 vind je dat terug, vooral wanneer in vers 7 

het beeld kantelt. God zelf vraagt toegang: Hij wil de 

berg op, de stad binnen. De christelijke kerk heeft deze 

verzen altijd betrokken op de komst van Jezus Christus 

in de wereld. Daarbij klinkt de oproep: ‘Ontvang Hem 

in je leven. Hij doet weg wat vuil is en onzuiver.’ Ja, 

want Híj had reine handen en een zuiver hart. Zijn leven 

mag ons leven worden. 

 God zelf zorgt ervoor dat mensen bij Hem kunnen ko-

men. Hij doet hun zonden weg, Hij geeft zegen en 

maakt dat je recht voor Hem komt te staan (vers 6)! 
 

Veranderd 

En dan gaat je leven veranderen. Je bent bij God ge-

weest en bent zó dankbaar voor zijn liefde en genade. 

Dat wordt ook zichtbaar in je houding ten opzichte van 

de aarde en alles wat daar leeft. De knop is om! 

 Je denkt voortaan na bij wat je eet en kiest minder 

vaak voor vlees, bijvoorbeeld. Je laat regelmatig de auto 

staan en pakt de fiets. Je bent je bewust van je energie-

gebruik. En je zoekt naar duurzame opties als het gaat 

om kleding, persoonlijke verzorging en woningin-

richting. 

 Het is complex genoeg; simpele oplossingen zijn er 

vaak niet. Maar maak in ieder geval een begin. Verbind 

je geloof in God, de eigenaar van heel de aarde, met de 

manier waarop je omgaat met de wereld en wie haar be-

wonen. Leer verschil te maken, in de kracht van de hei-

lige Geest, om Jezus’ wil 
 

Slot 

God, de koning vol majesteit, komt eraan. Hij zorgt 

voor een nieuwe wereld en voor nieuwe mensen, die 

schone handen hebben en een zuiver hart. Wie daarnaar 

uitziet, bereidt zich erop voor! 
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