
Ik heb lief de aarde en de mensen  
 

Dit lied heeft mij al vanaf het begin geraakt. 
 
'Ik heb lief de aarde en de mensen, 
de Levende, mijn God, 
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand'.  
 
Het zegt veel over waarin ik geloof en waarop ik vertrouw.  
Het lied begint volgens mij precies op het punt waar mijn geloof nu ook begint nl. bij de aarde,  
bij de ene werkelijkheid waarin ik leef. Ik heb allereerst het leven, de aarde en de mensen lief.  
En ik heb het idee van de twee werelden (een hemel, waar een god woont en een aarde met mensen, wel 
zo goed als achter me gelaten. Er is maar één wereld, één universum.  
Dat betekent niet dat ik het lied dat ik net noemde niet graag zing en ook niet dat ik het woord God daaruit 
wil schrappen, hoewel daar ook best een ander evenwaardig woord mag staan. 
Ik zoek en zal, naar ik hoop,  blijven zoeken naar wat allereerst mijn hart zal raken en het welzijn van deze 
aarde, deze mensen. 
Daarom vind ik de volgorde van de woorden van dit keervers zo belangrijk.  
 
Beginnen met waar je geboren bent: op deze aarde, bij mensen als mijn ouders, broers, zus, familie, mijn 
dorpsbewoners, mijn geboorteplek. Als je geboren wordt, begin je op deze aarde met alles wat er op die plek 
is en leeft... Je begint met je moedertaal,  je lichaamstaal in lachen en huilen, je gevoelens, iemand 
vertrouwen, leren kennen, opgroeien en geloven in allerlei soorten mensen. 
Dat is op het eerste gezicht wel in tegenstelling met wat mij en velen van ons waarschijnlijk van jongs af aan 
met de beste bedoelingen geleerd en overgedragen is: geloof in God.  
Een pasgeborene moest je zo snel mogelijk dopen want anders kwam ie in het voorgeborchte terecht, maar 
niet in de hemel. Ach god, dat jungske... 
 
Ik heb natuurlijk van huis uit wel vaak gezongen en gebeden: Ik geloof in God, de almachtige vader... 
schepper van hemel en aarde.   
Ik weet niet precies wanneer ik ging twijfelen aan dit aangeleerde geloof en allerlei bedenkingen kreeg bij de 
formulering. Lang geleden vond ik al dat de toewending naar de aarde en de menselijkheid in kerk en liturgie 
vaak ver te zoeken was. Zelfs in preken gonsde het vaak van vrome en goddelijke woorden, die hoog boven 
de aarde en ons gewone mensen werden uitgegalmd.  
Ik heb er ook aan meegedaan toen er nog geen vragen in mij opkwamen.  
Er zat wel iets heel fascinerends in die wereld, want er was veel mysterieus en onbegrijpelijks. 
Maar opkomende vragen en bedenkingen werden nogal snel bedekt met vrome verklaringen, kostbare 
gewaden en vaatwerk, mooie gezangen en wierook.  
Er hing een sluier over al die menselijke en aardse vragen.  
Als er vragen kwamen, waren die al lang beantwoordt door het kerkelijk leergezag.  
Doe het maar: gewoon geloven, zoals onlangs nog een hulpbisschop schreef. 
   
Een duidelijk veranderingspunt was voor mij het boek van Krisnamurti: 'Laat het verleden los'.  
Hij zegt: “Denk zelf na en imiteer niet steeds de gedachten van anderen. Ontdek je eigen gezag en recht van 
spreken. Verlaat je niet op een goeroe, noch op een god of een systeem dat anderen voor jou uitgedacht 
hebben.” Dat opende mij de ogen.  
Dat gold niet voor mij alleen maar voor iedereen die de aarde en zijn medemens met al zijn vragen serieus 
wil nemen. Ik begon mij steeds meer thuis te voelen bij wat 'zoekend geloven' genoemd werd. Het Tweede 
Vaticaans Concilie gaf daar een geweldige impuls aan.  
De kerk, het geloof van mensen bij de tijd brengen, heette het. En  dat werd met veel enthousiasme , nieuwe 
experimenten en ervaringen gezocht en gedaan. Daar heb ik ook volop aan meegedaan.  
In die tijd raakte ik bekend met de sacrale dans, waar heel je lichaam, hart en geest bij betrokken werden. 
Ook het mandala tekenen opende voor mij een nieuwe wereld, waarin alles in een groot cirkelverband met 
elkaar samenhangt.  
Het was voor mij veel meer dan een gewone hobby, ook al tekende ik van nature graag.  
Ik werd opnieuw bevestigd in mijn overtuiging dat er maar één werkelijkheid is, die je op veel manieren kunt 
beleven en dat alles wellicht als sacraal of heelmakend ervaren kan worden. 
                                                                                
De grens tussen sacraal en profaan vervaagde zienderogen en voor mij was er steeds meer sprake van één 
universele werkelijkheid, wel met veel gelaagdheden, dimensies, energiecentra of chakra's in mandalataal.  
Ik leerde stil te staan bij wat me overkwam,  ook de donkere en pijnlijke dingen.  
Ik kreeg een auto-ongeluk, had mijn nek gebroken en mijn leven hing ineens aan een zijden draadje. Maar ik 
ontdekte ook dat er ondanks alles te leven valt.  Ik begon met mijn linkerhand te tekenen omdat de rechter 
verlamd was. Ook praten en lopen moest ik opnieuw leren en al die handelingen die tot het normale leven 



behoren. Het lukte beetje bij beetje. 
 
Ik had mij in de San Salvatorparochie altijd als een vis in het water gevoeld. 
Nu werd ik weer opnieuw helemaal als mens aanvaard met mijn handicaps die waren overgebleven na mijn 
ongeluk. Wat was ik blij weer te mogen leven met 'heel mijn hart, ziel, kracht en verstand', zoals het lied mij 
laat zingen.  
Ik geloofde opnieuw in deze aarde, deze mensen en ook in het samen zoeken naar de Levende, die ik de 
Oerliefde wil noemen. Ik geloof in een Oerliefde, die in ons de vonk van verlangen heeft gelegd naar geluk 
en naar wat ons verenigt en samenbindt. 
De spiritualiteitsgroep, die ik al jarenlang had  begeleid gaf mij opnieuw de uitdaging en de kracht om vanuit 
dat geloof met elkaar stil te staan bij wat ons hart raakt en inspireert.  
 
De vragen waren nu veel meer: Hoe blijf je in deze veelkleurige en chaotische wereld menswaardig bezig? 
Hoe kan een Bijbelwoord of een andere wijze tekst mij vandaag nog inspireren en aan het denken zetten? Is 
mijn geloofstaal nog wel bij de tijd  of aan vernieuwing toe? 
Hoe overleven wij en degenen die na ons komen op deze aarde en hoe werken wij mee aan het welzijn van 
al zijn bewoners, niemand uitgezonderd?  
Heb ik wel voldoende oog voor andere  levensvormen en culturen en  ben ik bereid om  mensen niet als 
vreemde of vijand maar als bondgenoot te beschouwen?  
 
Als er maar één werkelijkheid is valt er nog heel veel te doen maar is er niets te bereiken of te delegeren 
naar het hiernamaals. Het moet allemaal hier gebeuren. Bestaat er dan geen God.?  
Eigenlijk een  onzinnige vraag als je hem of haar de Levende noemt en dan vragen of Hij er is. Zoals er ook 
geen dans is buiten de danser en geen lied zonder het te zingen. God is niet los verkrijgbaar. Ik ken 
hem/haar niet bij name, maar ik vermoed, dat ik er van hem/haar mag zijn, zoals ook alle anderen er mogen 
zijn.'Naar zijn of haar beeld zijn wij gemaakt' zegt het scheppingsverhaal. Het lied, waar ik mee begon, zegt 
het voor mij nog mooier:      
 
'Been van mijn gebeente, 
 Ik fluisterde je naam: 
 voor liefde ben je gemaakt. 
 Wijzer dan de goden, 
 je zal tot inzicht komen: 
 onderscheid de onmacht van het kwaad'.  
 
Daar wil ik wel in geloven en mij over blijven verwonderen.  Ook al word ik oud en grijs: 
geen god die ons in leven laat, al bid  ik zijn zoon van het kruis. 
Ik onderging zoals ieder mens de werkelijkheid van ´in pijn en barensnood  zijn wij geworden'.  
Ik ben bij mijn geboorte met de tang gehaald, heeft mijn moeder  mij later verteld.  
En ik 'heb weet van verlies, rouw, dood en verderf.´ (ouders, broers, zus, vrienden, collega’s die leden zijn ) 
Het lied weet precies welke verzuchting ik nu voel opkomen: 
 
´Wat is wijsheid op een wereld als deze 
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn. 
Jij schiep verlangen en dromen en afgrond. 
Jij wakkerde ons verlangen aan.´ 
 
En dan wordt het voor mij overduidelijk dat er maar één wereld en één werkelijkheid is, waar we het samen 
op deze aarde moeten waar maken. Het lied klinkt nu bijna als een psalm: 
                                                                                          
´Kom uit je hemel, 
schep hemel op aarde, 
doe ons weten van elkaar. 
Kom uit  je hemel 
maak  aarde een hemel 
en doe ons leven voor elkaar.´ 
 
Ja, daar wil ik aan meedoen en in blijven geloven. 
Veel is daar niet voor nodig, hoe gek dat ook moge klinken. 
Geen voorgeschreven geloof, geen moeilijke theorieën, geen vreemde gewaden, geen verlichte meesters. 
Enkel het verlangen om dat samen  te doen. 
Ik sta nog steeds verbaasd en verwonderd, dat anderen dat blijkbaar ook willen vanuit eenzelfde 
geest en hart. 
                                                                                                                                   Frits Bakker 



************* 
 
Lied                                                              voor Eva(Genesis 3:20-24) 
Keervers                                                        tekst: Petra Kerssies 
Ik heb lief de aarde en de mensen                 melodie: Tom Löwenthal                                  
de Levende, mijn God.   
Met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand.  
 
´Been van mijn gebeente. 
Ik fluisterde je naam 
voor liefde ben je gemaakt. 
Wijzer dan de goden, 
je zal tot inzicht komen 
onderscheid de onmacht van het kwaad´ 
 
Mensen worden oud en grijs 
geen god die ons in leven laat. 
In pijn en barensnood zijn wij geworden, 
weten van verlies, rouw, dood en verderf. 
 
Wat is wijsheid op een wereld als deze 
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn 
Jij schiep verlangen en dromen en afgrond. 
Jij wakkerde ons verlangen aan. 
 
Kom uit je hemel 
schep hemel op aarde, 
doe ons weten van elkaar. 
Kom uit je hemel 
maak aarde een hemel 
 en doe ons leven voor elkaar.` 
 
Ik heb lief de aarde en de mensen, 
de levende, mijn God 
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand.   
 


