
Een ongelooflijke reis 

Er was eens vis die geboren werd onder een steen in een riviertje, hij verbleef een tijdje met 

soortgenoten in die rivier en begon toen stroomafwaarts te zwemmen. Onderweg bleef hij voedsel 

zoeken. Vele honderden kilometers langs bergen, via allerlei meren en rivieren kwam het visje bij de 

zee aan. Hij trok de zee op en reisde met soortgenoten enorme afstanden in de oceaan. Na paar jaar 

moest de nu grote vis zich voortplanten en reisde terug naar precies hetzelfde riviertje waar hij 

geboren was, vele honderden kilometers door allerlei landschappen, meren en rivieren via obstakels 

naar hetzelfde plekje…. 

Als dit nu eens in de bijbel had gestaan, dan zult u zich afvragen wat nu de bedoeling van het verhaal 

is. Een vis kan immers niet meer weten waar het vandaan komt met zulke afstanden en zoveel 

vertakkingen in de rivieren. Echter er zit geen betekenis achter dit verhaal, het is gewoon zoals het is. 

We hebben het hier over zalmen, de schrijver heeft aan vele onderzoeken in Noord-Amerika mogen 

meewerken. Men denkt dat de zalm de chemicaliën herkent van de paaigronden, een soort 

reukvermogen. Maar blijft een mysterie net zoals vele anderen ongelooflijke levensvormen in de 

natuur.  

De mens zou de beheerder van de aarde moeten zijn, dat is onze opdracht. Het zit in onze natuur om 

controle te willen hebben op onze natuurlijke leefomgeving. Er worden goede dingen gerealiseerd en 

minder goede dingen. Op grote schaal wordt er helaas ook roofbouw gepleegd, maar ook de 

veerkracht van de natuur kent zijn weerga niet. Op mijn opleiding 25 jaar geleden werd gesuggereerd 

dat de blauwe vinvis uitgestorven was, er waren er te weinig om elkaar nog te vinden. Nu zijn de 

aantallen weer redelijk. Ook laten de visbestanden van alle zeeën onwaarschijnlijk veerkracht zien en 

ga zo maar door. Dit zijn geen 2 broden en 5 vissen, maar nog groter. Voor hoelang nog? Dat weten 

we niet… 

De mensheid is niet aan “het stuur”, maar heeft wel de drang om te heersen en te hebben. Macht 

met eigen eer is helaas de verleiding die op de loer ligt. Is het ooit anders geweest? en hoe doen de 

“christenen ”dat nu anders. Misschien een beetje, maar ook teleurstellend of misschien ook soms 

teleurgesteld in onszelf. Maar we moeten goed blijven doen, hiervoor met alle macht strijden en 

onze beperkingen toegeven. We mogen nooit op schuldgevoelens en andere negatieve emoties gaan 

drijven. 

En we kunnen met grote verwondering naar de leefgemeenschappen in de natuur kijken en hoe 

ongelooflijk zij gevoed wordt en weer opstaat. We mogen naar de bergen kijken en ons afvragen; 

waar komt onze hulp vandaan? Laten we dankbaar zijn en ontzag hebben. Kracht en grote moed 

putten uit de grote belofte die nog steeds door de eeuwen hier en nu is. Op weg gaan en onze eigen 

ongelooflijke reis voortzetten, een reis met bergen en dalen. De God van de bergen is ook de God 

van het dal. Een reis die volgens de belofte geen einde kent op een weg die omhoog gaat.  

Diaconie; voor een groene(re) kerk 
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