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Ari Troost. Thema van de viering "Heilige Plaatsen - De Tuin van Eden" 
 
 
I. 
 
Een pelgrimstocht, om samen heilige plaatsen te ontdekken. Dat is het spannende traject dat u als 
gemeenschap rond de Peper hebt gekozen als jaarthema. De uitgenodigde gastsprekers mogen een plaats 
kiezen, een heilige plaats, als bestemming, en laten zien welke verhalen er over deze plek verteld worden, en 
uitleggen of dat verhalen zijn die ons hier samen op weg kunnen helpen. Wat ik vooral heel leuk vind is dat in 
het lijstje heilige plaatsen, waaruit wij als voorbereidingsgroep mochten kiezen, ook heilige plaatsen 
genoemd worden die helemaal niet bestaan! Naar Jeruzalem of Rome, dat wil nog wel. Maar hoe wil je ooit 
in de tuin van Eden komen?  
 
Niemand weet waar de tuin van Eden was. De bijbel weet het ook niet. Genesis heeft het er wel over, maar 
heel vaag: "ergens in het oosten" staat er, zeg maar: "in verweggistan." Misschien gaat het wel helemaal niet 
om de vraag waar het was, maar om wat het kan betekenen voor ons. Tenslotte is dat waar de bijbel over 
gaat: niet over historische beschrijvingen, maar over zingeving. Hoe oude verhalen ons leven nu nog 
perspectief en zin kunnen geven. Zo beschouwd is de tuin van Eden inderdaad een plaats die nooit bestaan 
heeft—en er nu nog steeds is. In verhalen immers die wij kunnen be-leven. 
 
 
II. 
 
De tuin van Eden komt voor in het tweede scheppingsverhaal. In het eerste verhaal moet het land zich tooien 
met jong groen gras, gewas en bomen—de derde dag. Maar in het tweede scheppingsverhaal legt God een 
tuin aan in Eden. Vier rivieren ontspringen daar, voor iedere windrichting één. Vandaaruit stroomt het leven 
over de aarde, naar alle windstreken. En in de tuin zijn twee bijzondere bomen, de boom van het leven, en 
de boom van de kennis van goed en kwaad. 
 
Die kennis van goed en kwaad. We denken daar vaak moeilijk over. Hadden Adam en Eva daarvan maar niet 
gegeten. Dan was er geen zondeval geweest, geen erfzonde, geen angst om oordeel en genade en wat niet 
al. Maar is het nu juist niet zo, dat als een mens beeld en gelijknis is van God, dat de mens ook wil weten van 
goed en kwaad? En is het probleem dan niet, dat wij juist mensen zijn en dat wij onderscheid tussen goed en 
kwaad niet kunnen dragen?  
 
Het is te zwaar. In de tuin van Eden verstopt de mens zich al voor God. En als God tot mensen spreekt is het 
met een vraag: Mens, waar ben je? De joodse filosoof Martin Buber legt dat uit als: Waar sta je? Waar 
bevindt jij je? Welke positie kies je? En daarna komt die andere vraag, na de moord op Abel: Wat heb je 
gedaan met je broertje? Wat heb jij eigenlijk met je naaste gedaan?  
 
Mens waar ben je? En wat heb je gedaan met je broertje, je zusje? Zolang je je verstopt voor die twee vragen 
zal het wel niet mogelijk zijn de tuin van Eden te zien.  
 
 
III. 
 
De bijbel vertelt nog tal van andere verhalen waarin een tuin voorkomt. Steeds is het dan een metafoor, een 
beeld voor deze wereld, waarin wij leven, verzorgd dooor de tuinman, de wijngaardenier, de hovenier. 
Degene die je niet ziet, maar waarvan je vermoedt dat hij er is. En steeds draait het om die vragen: waar ben 
je? en: wat heb je gedaan?  
 



De profeet Jesaja zingt dat ontroerende lied (Jes. 5) over zijn vriend met zijn piekfijne tuin. Hij heeft het zo 
goed voor elkaar. Echt alle zorg heeft hij in z'n tuin gestopt. Maar als dan de tijd van de oogst komt, wat ziet 
hij: een handvol zure druiven. Diep teleurgesteld is hij, die trouwe vriend. Hoe kon dit nou gebeuren? Waar 
zijn de vruchten? Waar ben jij? 
 
Ook Johannes vertelt over een tuin. De tuin van de opstanding. Nu zijn de rollen omgedraaid. Maria 
Magdalena vraagt intens verdrietig: Waar ben je? En dan herkent ze de tuinman, de trouwe vriend, de God 
als mens, die haar noemt bij haar naam. En ze noemt hem Rabbouni, mijn leraar van de woorden van Mozes 
en de Profeten. Zoals de dichteres Maria Gerhardt het zo mooi zei over het schilderij van Rembrandt, de 
droom van groen en goud, de Christus met de grote hoed, hij was de hovenier.  
 
De tuin, dat is deze aarde zelf, God gegeven, waar wij de verte belopen om de horizon te halen; om ons heen 
landschappen zien waar meer ruimte is dan te zien is; waar je je kunt verwonderen, waar je kunt 
verwachten, de ander. Waar je omziet, de naaste. En hoort, je eigen naam.  
 
 
IV. 
 
Een van de meest intense liederen over de bijbelse wereld-tuin vind ik het lied van Herman Verbeek, "Ik weet 
een tuin waar duizend rozen, rood, geel en wit, te bloeien staan." Het lied raakt me telkens diep. 
 
Herman Verbeek, priester, dichter, politicus, overleden in 2013, maakte het lied toen hij in stad Groningen 
had gezien hoe de bloembakken op de markt 's nachts door vandalen kapot waren getrapt.  
 
De bloemen liggen eruit, vertrapt, de stelen geknakt, aarde overal in het rond. Meteen schiet de gedachte 
door hem heen: de stad, samenleving van mensen—dat is net als een tuin. Veelheid van bloemen, diversiteit. 
Mensen wonen, werken, vloekend en lachend gaan ze de markt rond. Bloemen staan geduldig bij elkaar, 
door elkaar; mensen moeten het met elkaar uithouden en houden zich vast aan elkaar. Bloemen worden 
vertrapt, mensen worden ontzield, achteloos verschopt.  
 
Maar de dichter herinnert zich ook de tuin—de bijbelse tuin—waar de tuinman iedere morgen weer de rozen 
verbindt. Is er een stad, waar een mens—wie weet jij nog—mensen verbindt? Daarin klinkt de vraag uit de 
tuin van Eden: Mens, waar ben jij? waar sta jij? En wat heb je gedaan? 
 
De dichter realiseert zich: ik ben het zelf misschien, geroepen, gevraagd in tuinstad. Misschien ben ik het wel, 
die geroepen is te troosten en te verbinden. Het verhaal van de tuin van de opstanding klinkt mee: vroeg in 
de morgen was het nog, de tuinman, hij was de hovenier, begint aan het herstel. Begin jij met mij?  
 
 
V. 
 
De tuin van Eden—heilige plaats waar ik zie wat te bloeien staat, dat wat vertrapt is, dat wat bijeengeraapt 
kan worden. Waar ik me laat raken is ontmoeting. Daar is zin en samenhang, perspectief, leven. Waar ik me 
laat raken is genade.  
 
Adam, de mens, sprak tot God: ik had me verborgen. Ik had me verstopt. Maar nu: zoals de profeet Jesaja 
ooit riep (Jes. 40:1): troost mijn volk, verbindt ze, verzorg ze. Zo laat ik me raken en ga op weg in tuin-stad. Ik 
laat een spoor van tuin achter me. Misschien wel hoor ik mijn naam, keer mij om en zie: hij die 't mij heeft 
voorgedaan.    
 
Moge dat ooit—en misschien wel hier en nu—zo zijn. 


