
OP WEG 
 
De regenboog 
 
Wilma van der Jagt 
 
Het regent. Grauwe regen uit een grijze lucht. Glimmend natte auto’s volgen elkaar in 
een lange stoet. Vooraan een statige, lange, zwarte. Een vlag op beide flanken. Ook 
zwart. 
 
Langzaam draait de stoet de parkeerplaats op. Keurig naast elkaar worden alle auto’s 
neergezet en met trage bewegingen stappen de mensen uit. De blikken gaan naar de lucht. 
Wie heeft er geen paraplu? 
En toen gebeurde dat wonder. De lucht brak open, de zon kwam door. En recht tegenover de 
zon stond daar opeens die zuiver halfronde boog in de wolken. Dubbel en in zeven kleuren. 
Een beschermende omarming van de begraafplaats. 
De vader en moeder die daar met hun kinderen een zware gang moesten maken, zagen het 
ook. De vader draaide zich om naar de familie. Hij wees omhoog: “Kijk, de regenboog. God 
is trouw.” 
 

En God zei: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende 
wezens, die bij u zijn, voor alle volgende geslachten: Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die 

tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde. 
Wanneer Ik wolken over de aarde breng, en de boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn 

verbond gedenken. ... Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig 
verbond gedenk tussen God en alle levende wezens. 

 
Genesis 9 

 
Oude tijden 
Die boog was er al eerder. Vóór God hem als teken ging gebruiken. En hij was ook al eerder 
opgevallen. In het oude Mesopotamië hadden de mensen die bijzondere boog ontdekt. Een 
spectaculair verschijnsel in de natuur. En ze hadden er een betekenis aan gegeven. Zo’n 
fantastisch verschijnsel moet immers wel iets bijzonders betekenen! Hij werd beschouwd als 
‘een gunstig voorteken’. Dat was al voor de zondvloed. Door mensen bedacht. Maar na de 
zondvloed gaf God die boog betekenis. Dat mogen we weten uit de Bijbel. Hij noemde hem 
‘mijn boog’ en stelde hem als teken van zijn eeuwig verbond. 
 
Openbaring 
Die boog is er nog steeds. En altijd. Ook als wij hem niet zien. Hij heeft zijn vaste plaats om 
de troon van God. Lees maar in Openbaring 4. Het is zijn boog. Maar op bepaalde momenten 
laat God hem zien. En wij mogen weten waar God op die momenten aan denkt. Dat is heel 
bijzonder. Buitengewoon bijzonder: God, onze Vader, laat ons dan weten waar Hij aan denkt. 
Daar word je toch helemaal stil van. Hij laat ons zien dat Hij niet is vergeten wat Hij 
duizenden jaren geleden heeft gezegd. Wie zou die God niet vrezen! Wie zou Hem niet 
liefhebben! Hij is trouw. 
 
Oude tijden, nieuwe tijden 
Ja, en dan blijkt er opeens niet zo heel veel verschil te zijn. Tussen die heel oude tijd en deze 
nieuwe tijd. Tussen die old age in Mesopotamië en deze New Age in de wereld van nu. Want 

WEGWIJS jaargang 57 nr. 5, mei 2003 - Thema: New Age 



ook in het New Age-denken heeft die regenboog een bijzondere betekenis. Op veel 
publicaties kun je hem zien staan. Maar hij ziet er vaak anders uit dan de bijbelse. En hij 
betekent ook iets anders. Iets heel anders. Een door mensen bedachte betekenis. Het is niet 
een halve boog, maar een kwart. Hij eindigt dus op het hoogste punt. Dat is niet toevallig. 
Nee, want hij staat symbool voor het opklimmen van de individuele ziel in ‘het Al’. Dat 
betekent: jij kunt jezelf opheffen. Opheffen in een hogere werkelijkheid. Jouw bewustzijn kan 
op een hoger plan komen. Het hoogste: opklimmen tot het goddelijke. Uiteindelijk daarin 
opgaan. Dat is dan ‘het hoogste’. Je bewustzijn kan worden ‘uitgerekt’, ‘verruimd’, 
vergoddelijkt. 
 
Geloof, bijgeloof, ongeloof 
En zo is het met veel woorden en begrippen uit de Bijbel: Ze hebben een plaats in het New 
Age-denken. God, goddelijk, hemel, hel, wedergeboorte, Jezus Christus, Heilige Geest, 
verlossing, zonde, wonder, satan, wederkomst, antichrist, bekering, verlossing, heil, 
zendingsopdracht en ga zo maar door. 
Als argeloze hoorder krijg je het idee dat dit denken wel aardig past bij de Bijbel. Dat het 
zelfs ‘best wel christelijk’ is. Maar argeloos is: niet op je hoede. Doordat je niet op de hoogte 
bent. Want wie thuis is in z’n Bijbel, heeft het al snel door: die begrippen betekenen heel iets 
anders dan de bijbelse. In het New Age-denken komen woorden en betekenissen uit geloof, 
bijgeloof en ongeloof samen. Woorden uit de Bijbel krijgen een inhoud uit het ongeloof en 
bijgeloof. 
Vooral uit het Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme en Animisme. Maar ook uit oude mythen 
en sagen. 
En ook omgekeerd: heidense begrippen krijgen een omschrijving die net uit de Bijbel lijkt te 
komen. 
 
Listige leugenaar 
Zo gaat hij te werk, die oude slang. Altijd al. Hij is een listige leugenaar. 
Laten we ons maar niet vergissen: Satan kent de Bijbel door en door. Beter dan wij vaak. En 
hij brengt net die kleine veranderingen aan, waardoor de inhoud precies tegenovergesteld 
wordt. Kijk maar naar die twee betekenissen van de regenboog. Ze hebben als het ware ‘naast 
elkaar gelegen’. En toch zijn ze totaal anders. Niet wij klimmen op naar het goddelijke. Nee, 
God laat ons weten wat Hij denkt. Zo werkt de duivel altijd. “God heeft zeker wel gezegd….” 
Daar komt nog bij dat hij precies weet hoe hij ons moet aanpakken. Hij kent onze zwakke 
plekken. Onze zonden. Hij kent ook onze oude wens: niet afhankelijk te zijn van God. Niet 
gehoorzaam te hoeven zijn. Zelf de dienst uit te maken. Het is nog steeds hetzelfde verlangen: 
te zijn als God. Meer weten dan je weet. Meer kunnen dan het gewone. Gebruik kunnen 
maken van krachten die nu nog voor je verborgen zijn. Het lijkt allemaal heel aantrekkelijk. 
Alweer: niets nieuws onder de zon. 
 
Wapenrusting 
Hoe kun je daaraan ontkomen? Hoe kun je op tijd onderkennen wat er op je afkomt? Hoe 
herken je steeds maar weer goed en kwaad? Waarheid en leugen? Daar staat een heel mooi 
stukje over in Efeziërs 6: Doe de wapenrusting van God aan. Om stand te kunnen houden 
tegen de verleiding van de duivel. Je lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het 
pantser van de gerechtigheid, je voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het 
evangelie, het schild van het geloof in je hand, neem de helm van het heil aan en het zwaard 
van de Geest, dat is het Woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden. 
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Wees trouw in je bijbelstudie. En in je gebed. Dan heb je niks te vrezen. Want God is trouw. 
Denk aan het teken van de regenboog. 
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