
Eenvoudig christelijk | Handout 05 | Schoonheid 
 
(A) ‘De wereld is vol van schoonheid.’  

 Op welke gebieden kom je deze schoonheid tegen?  
 Wanneer zeg jij: ‘Wat prachtig!’ ? 
 Wat vind je van de gedachte ‘Beauty is in the eye of the beholder’? 

 
 
 
 
 
 
 
 
(B) ‘De wereld is vol van schoonheid, maar de schoonheid is incompleet. (…) Schoonheid, net als gerechtigheid, 
glipt ons door de vingers. (…) De schoonheid van de natuurlijke wereld is op z’n best een echo van een stem, 
niet de stem zelf.’ Deze gedachten helpen ons om – net als bij gerechtigheid, spiritualiteit en realties – te zien 
dat schoonheid op aarde boven zichzelf uitwijst. De schoonheid van de schepping bijvoorbeeld brengt enerzijds 
nog altijd de oorspronkelijke goedheid van de schepping in herinnering en doet tegelijk verlangen naar iets wat 
daar bovenuit gaat. 
 

Genesis 1:1-10 en 31 
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag 
over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het 
licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en 
het werd morgen. De eerste dag. 
6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 En 
zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 
8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. 
9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En 
zo gebeurde het. 10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God 
zag dat het goed was. 
31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd 
morgen. De zesde dag. 
 
Openbaring 22:1-5 
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan 
de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de 
rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de 
boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van 
God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen 
zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of 
het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen 
heersen tot in eeuwigheid. 

 
(C) Als we de thematiek van de schoonheid bijbels willen doordenken, kunnen we goed terecht bij het 
belangrijke bijbelse begrip: glorie (hebreeuws: kabood; grieks: doksa; heerlijkheid, luister, grootheid). De 
schoonheid die we op aarde ervaren is ten diepste altijd een echo van de heerlijkheid van God. Die heerlijkheid 
(glorie, luister) zou je zo kunnen omschrijven: 
 

 Zijn heilige schoonheid! 
 Zijn transformerende uitstraling! 
 Zijn krachtige aantrekkelijkheid! 
 Zijn ontzagwekkende nabijheid! 
 Zijn genadige indrukwekkendheid! 
 Zijn huiveringwekkende aanwezigheid! 
 Zijn adembenemende grootheid! 



(D) Een Bijbelgedeelte dat in het boek van Tom Wright vaak langs komt is Jesaja 11.  
 
1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, 
een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
2 De geest van de HEER zal op hem rusten: 
een geest van wijsheid en inzicht, 
een geest van kracht en verstandig beleid, 
een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 
3 Hij ademt ontzag voor de HEER; 
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, 
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, 
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. 
5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn 
lendenen 
en trouw als een gordel om zijn heupen. 
6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 

een panter vlijt zich bij een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
7 Een koe en een beer grazen samen, 
hun jongen liggen bijeen; 
een leeuw en een rund eten beide stro. 
8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest van een 
slang. 
9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg. 
Want kennis van de HEER vervult de aarde, 
zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
10 Op die dag zal de telg van Isaï 
als een vaandel voor alle volken staan. 
Dan zullen de volken hem zoeken 
en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 

 
 

1. Hoe vind je in dit Bijbelgedeelte de vier thema’s gerechtigheid, spiritualiteit, relaties en schoonheid terug? 
2. In wat voor wereld leven wij? 

 
(E) ‘We leven in feite in een zeer complexe wereld, waarin wij mensen waarschijnlijk het meest complex van 
alles zijn. (…) We eren en vieren onze complexiteit door continu vijf dingen te doen. We vertellen verhalen. We 
voeren rituelen uit. We scheppen schoonheid. We werken in gemeenschappen. We denken onze 
geloofsovertuigingen.’ Herken je deze vijf dingen? 

 Verhalen 
 Rituelen 
 Schoonheid 
 Werk 
 Geloof 

 
(F) Vier echo’s? 
 

 
Gerechtigheid 

 

 
Spiritualiteit 

 
Relaties 

 
Schoonheid 

 
Waarheid & Liefde 

 
 

1. Op welke manier kun jij in jouw dagelijkse leven meer aandacht besteden aan de genoemden vier thema’s? 
2. Hoe zou een kerk eruit zien die meer aandacht aan alle vier de thema’s zou besteden? Welke thema’s zijn 

volgens jou onderbelicht? 
 
 
 
 
 

‘Het christelijk verhaal pretendeert het ware verhaal te zijn over God en de 
wereld. Als zodanig biedt het zichzelf als de verklaring van de stem waarvan 

we de echo horen in het zoeken naar gerechtigheid, de zoektocht naar 
spiritualiteit, het verlangen naar relaties, het smachten naar schoonheid.’ 


