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Gemeente van Christus,  

 

In het logo van het 4 en 5 mei comité zie je een fakkel en een duif. Ik las dat dit 

logo in 1995 is ontwikkeld voor de 50e viering van de bevrijding, en toen zo 

populair is geworden dat het een nationaal symbool is geworden.  

De fakkel symboliseert het vuur, het licht, van de vrijheid. Vrijheid geef je door, 

als een brandende fakkel, een vuur dat nooit mag doven. 

De duif is opgenomen in het logo als symbool voor vrede. Dat vertrouwde symbool van de 

vredesduif, soms ook afgebeeld met het takje in zijn snavel. Teken van vrede en verzoening, en 

daarmee van hoop. 

Dat die duif symbool voor vrede is geworden heeft alles te maken met het verhaal van vandaag. Het 

verhaal van Noach, en de twee vogels die hij laat uitvliegen als het grootste geweld van het water 

geluwd lijkt. 

Eerst gaat de raaf, en hij komt niet meer terug. De raaf, die zwarte vogel 

die niet zo’n goede naam heeft. Vaak wordt hij in de traditie geassocieerd 

met onheil, met kwaad. In het Oude Testament geldt de raaf als een 

onrein dier. Een roofvogel namelijk, een aaseter, een vogel die zich voedt 

met kadavers, met alle afval dat hij kan vinden. Een raaf mocht dan ook 

niet als offerdier worden gebruikt.  

De raaf wordt ook gezien als een vogel die dicht bij de goden leeft, die als boodschapper optreedt, 

die contact onderhoudt tussen goden en mensen, soms ook met de onderwereld. Ik las dat in de 

Germaanse mythologie de god Wodan of Odin altijd 2 raven op zijn schouders heeft. Iedere dag 

vliegen die raven uit, om Wodan op de hoogte te brengen van alles wat er speelt. In de Bijbel komen 

we raven ook op die manier tegen, in het verhaal van Elia. Als Elia zich een tijdlang moet verbergen, 

in een periode van hongersnood, stuurt God raven die hem 2 keer per dag voedsel komen brengen.  

Van de raaf die Noach loslaat wordt gezegd dat hij niet terugkwam in de ark, maar heen en weer 

bleef vliegen tot de aarde droog was. De vogel hoefde niet terug te komen voor voedsel, hij zal 

voldoende kadavers hebben kunnen vinden in de ravage na de grote vloed.  

Waarom kiest Noach voor een raaf? De uitleggers verschillen nogal in hun interpretaties. Soms wordt 

gezegd: die raaf is een teken van verbinding tussen God en Noach, een teken van Gods zorg, zoals bij 

Elia. Maar de meeste uitleggers kiezen toch meer voor de duistere kant van de vogel, zijn onreinheid. 

Hij brengt Noach geen boodschap van God. Dat hij, de zwarte vogel, niet terug komt zou aanduiden 

dat de vernietiging voorbij is, de chaos, het kwaad.  

Het contrast met de raaf is dan de duif. De vogel die dicht bij de mensen 

leeft, gezien wordt als vriendelijk. Een rein dier, in de Bijbel. Deze duif komt 

terug, de tweede keer met een jong olijfblad. Teken van nieuw leven, 

nieuw begin. Teken van verzoening ook, tussen God en mensen. En zo is 

die duif met zijn olijftak symbool geworden voor vrede, en ook beeldmerk 

geworden van de zorg voor de schepping, voor het milieu. 



De raaf en de duif. Ze staan naast elkaar, als de donkere en de lichte kant, de kant van chaos, 

vernietiging, en de kant van hoop, van verzoening.  

Die dubbelheid zie je terug in de reacties op het verhaal van Noach. Het 

verhaal is ongekend populair. Kinderen groeien ermee op, speelgoed 

wordt ervan gemaakt, knuffels, playmobil, boekjes. Het verhaal stond 

een aantal jaren geleden op nummer 3 in de top-10 van populairste 

bijbelverhalen in Zwolle.  

Tegelijkertijd roept het verhaal aversie op, negatieve reacties, vragen 

over de rol van God. Wat voor Godsbeeld spreekt uit dit verhaal, met al 

die vernietiging van mensen, dieren, natuur? 

Vragen die blijven staan, waar uitleggers uit alle tijden zich ook het hoofd over breken. Een antwoord 

dat echt bevredigt komt misschien wel nooit. Het is een vraag die altijd blijft staan, de vraag naar de 

zin en oorsprong van het kwaad en hoe God zich daartoe verhoudt. 

Wat wel duidelijk is in dit verhaal is dat uiteindelijk de lichte kant, de kant van toekomst en nieuw 

leven de nadruk krijgt. Het verhaal van Noach is onderdeel van een cyclus van verhalen, door de 

Bijbel heen, over redding en hoop. Verhalen van redding door het water heen, van ondergaan en 

weer bovenkomen. Water, dat staat in de Bijbel altijd voor chaos, vernietiging en dood. Maar 

ondanks dat water ontstaat er steeds weer ruimte voor nieuw leven.  

Denk aan het scheppingsverhaal, waar God vanuit wanorde en chaos ruimte schept voor leven, voor 

planten, mensen, dieren. Dan Noach, een verhaal dat in veel opzichten op dat scheppingsverhaal 

lijkt. Een wind, Gods geest, die over het water waait, leven dat mogelijk wordt gemaakt. En het 

verhaal van het volk Israël dat door Schelfzee trekt, bevrijd uit slavernij, gered door het water heen.  

Vanwege die beelden van nieuw leven lezen we dat verhaal van Noach nu, in de weken na Pasen. 

Pasen, dat ultieme wonderlijke verhaal in de christelijke traditie waarin nieuw leven ontstaat door de 

dood heen. Een verhaal van redding en hoop. Een verhaal waarmee wij verbonden worden als we 

gedoopt worden. Ondergaan en weer bovenkomen.  

Opvallend in het verhaal van Noach is dat de wereld na die vernietiging en herschepping niet 

opnieuw verandert in een paradijs. Dat wordt al heel snel duidelijk als je het vervolg van Genesis 

leest. Noach is geen toonbeeld van goedheid. Hij wordt dronken, ligt schaamteloos naakt in zijn tent, 

vervloekt zijn zoon die daar iets over zegt. Het verhaal lijkt gewoon verder te gaan, alsof er niets 

veranderd is. Als Noach direct na de vloed een offer brengt aan God doet God diezelfde constatering.  

De laatste verzen van Genesis 8: 

 ‘De geur van de offers behaagde de Heer, en hij zei bij zichzelf: nooit weer zal ik de aarde vervloeken 

vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit 

weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan.’ 

Geen positief of optimistisch beeld, maar daarin misschien juist een spiegel voor onszelf. De cyclus 

van Bijbelse verhalen over redding en hoop spiegelen ons geen paradijs voor. Ook dat verhaal van 

Pasen niet. Het zijn verhalen die ons wel willen zeggen: verlies jezelf niet in het donker, het lijden, 

het kwaad. Durf te blijven geloven, vertrouwen, dat vernietiging en dood niet het einde van het 

verhaal zijn. Durf te geloven dat God de mensen en de aarde nooit weer volledig zal vernietigen. 

Omdat hij ervoor kiest met die mensen te leven, ook al zijn ze niet perfect en goed. Durf die kant te 

laten staan, zoals 4 mei bij 5 mei hoort. 



Dat vertrouwen is niet persé gemakkelijk. En het wordt door de hele geschiedenis op de proef 

gesteld. Ik hoef het woord Auschwitz maar te noemen, en moeiteloos kunnen we daar ontelbare 

andere woorden aan toevoegen. 

Situaties waarin mensen God hebben toegeschreeuwd, gesmeekt of hij niet opnieuw de wereld wil 

vernietigen, wil ingrijpen omdat het kwaad te erg is. Die gedachte, van alles vernietigen en helemaal 

opnieuw beginnen, is niet zo vreemd en komt ook in onszelf op. Het verhaal van Noach laat zien dat 

zo’n vernietiging ten diepste niets verandert. Het verhaal van Pasen laat een andere weg zien. Een 

verhaal van Gods zoon die mensen niet laat ondergaan in de dood, maar zelf sterft. En weer opstaat. 

Jezus, die zelf de weg van lijden en dood gaat. En dat einde blijkt geen einde te zijn, maar een nieuw 

begin. 

Iets van de kracht van dat Paasgeloof wil ik laten zien in een verhaal van de Duitse theoloog Jürgen 

Moltmann, die ook vaak de theoloog van de hoop wordt genoemd. In de afgelopen week las ik weer 

wat stukjes uit zijn boek ‘in het einde ligt het begin, een kleine leer van de hoop’. Een boek waarin hij 

o.a. schrijft over Noach. Maar hij begint met een persoonlijke ervaring, van hemzelf als 17-jarige. 

Ik lees voor: 

‘Ik zal met persoonlijke ervaringen beginnen. Dat is voor een ordentelijke hoogleraar aan een Duitse 

universiteit weliswaar ongebruikelijk maar voor dit thema is het noodzakelijk. Ik ben niet alleen een 

theoloog die zich wetenschappelijk bezighoudt met de hoop en de angsten van de mensheid, maar 

ook een overlevende van Sodom en Gomorra. Altijd als ik weer afdaal in de krochten van mijn 

herinnering aan die catastrofe wordt ik door vrees en beven overmand. Ik heb het over de 

verwoesting van mijn vaderstad Hamburg in de laatste week van juli 1943. De Britse Royal Air Force 

vloog nachtenlang met zo’n 1000 bommenwerpers over de stad. Een vuurzee werd ontstoken die 

alles wat leefde verschroeide en alle huizen in de as legde. In een van die nachten verbrandden 

ongeveer 40.000 mensen. Het codewoord voor dit vernietigingswerk was het ironische ‘Operatie 

Gomorra’. Ik was met mijn schoolklas door de Luftwaffe ingezet bij een afweergeschut in de 

binnenstad. Het lag goed zichtbaar voor vliegtuigen en werd in een bommenregen totaal verwoest. 

De bom die mijn schoolkameraad naast me aan het vuurleidingsapparaat uit elkaar reet, spaarde mij 

op onbegrijpelijke wijze. Ik vond mezelf terug op een plank in het water en werd gered. 

We waren ervan overtuigd dat dit het einde was. De oorlog zou binnen een paar dagen voorbij zijn. 

Maar met dit einde vol verschrikkingen begonnen die verschrikkingen zonder einde die nog 2 jaar 

zouden duren en miljoenen levens verwoestten. Ik moet aan deze beschrijving van Hamburg als 

Sodom en Gomorra nog wel toevoegen dat in Hamburg tijdens de nazidictatuur ongeveer 40.000 

mensen vermoord werden in het concentratiekamp Neuengamme en ongeveer 50.000 Hamburgse 

joden omkwamen in Wit-Rusland. Ook dat is een deel van de catastrofe waaraan ik ontkomen ben.’ 

Daarna beschrijft Moltmann hoe deze catastrofe doorwerkte in zijn leven. Hij groeide op zonder 

interesse voor God of geloof. Maar in die catastrofale nacht schreeuwde hij voor het eerst tot God. 

God, waar bent U, een vraag in doodsnood. En de andere vraag: waarom ben ik in leven gebleven en 

niet gedood, zoals al die anderen. 

Tijdens een driejarige krijgsgevangenschap, 1945-1948 worstelde hij met deze vragen, worstelde hij 

met de donkere kant van God. Twee dingen hebben hem weer moed gegeven om te leven.  

Allereerst de herkenning in doodskreet van Jezus aan het kruis, die uitroept: ‘Mijn God, mijn God, 

waarom hebt u mij verlaten’. Hij voelt zich begrepen door de lijdende Christus. Hij zegt: ik zag weer 

kleuren om me heen, hoorde melodieën en ontdekte nieuwe levenskrachten. 



Daarnaast de vriendelijkheid van de Engelse en Schotse buren van de Duitse krijgsgevangen, die in 

staat waren hen als mens te ervaren. Moltmann zegt: dat stelde ons in staat te leven met de schuld 

van ons volk, met de catastrofe die we hadden aangericht, en met de lange schaduwen van 

Auschwitz’. 

Hij sluit af: ‘In 1948 keerde ik, net als Jakob, die met God had gevochten, mank maar gezegend, terug 

naar Hamburg. Dat was mijn nieuwe begin dat ik in het einde van Hamburg had gevonden. Die 

ervaring heeft mij blijvend gestempeld. In ieder einde ligt een nieuw begin verborgen. Het zal jou 

vinden als je het zoekt. Geef je vertrouwen niet op’. 

Geef je vertrouwen niet op. Dat dat voor ons waar mag worden. 

Amen 

 


