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‘Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de 

winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?’

Mattheüs 8:27b
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Woord vooraf

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk!

Wonderlijk is Zijn Naam!

Wanneer ik daarover nadenk, buitelen de gedachten aan wat 

dat allemaal betekent in verwondering over elkaar heen. 

Een naam zegt iets over iemands identiteit. Jesaja profeteert 

honderden jaren voor Jezus’ geboorte al over Zijn Namen: ‘En 

men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, 

Eeuwige Vader, Vredevorst.’ (Jesaja 9:5)

Wanneer je Jezus kent, ontdek je dat niet alleen Zijn Naam 

Wonderlijk is, maar dat Hij ook wonderen doet. Iedere dag 

opnieuw, in de gewone momenten van elke dag en in de bijzon-

dere openbaringen door Zijn Woord en door Zijn kinderen.

Dit boek heet (Ver)wonderen, omdat ik ernaar verlang dat jij je 

zult verwonderen over de grootheid, goedheid, wonderlijke 

macht en liefde van onze Heiland. Ik hoop dat je Hem zult gaan 

zien in de gewone tekenen die Hij geeft, iedere dag. Zijn liefde-

volle hand wordt zichtbaar wanneer Hij de zon op laat gaan, 

wanneer je wakker mag worden na een nacht slaap, wanneer je 

eten en drinken hebt en wanneer je gezond mag zijn. Daar-

naast zien we in de Bijbel dat Jezus grote wonderen doet waar-

door Zijn almacht zichtbaar wordt. Die wonderen doet Hij nog 

steeds. Verdeeld over het boek staan verhalen van vrouwen van 

alle leeftijden die daarvan getuigen..
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Ik bid om Gods zegen voor jou, wanneer je gaat lezen en over-

denken. Doe dit altijd met een open Bijbel erbij. Zo kun je de 

genoemde tekstgedeelten erbij zoeken en in de juiste context 

lezen. Dit is een boek om steeds een stukje uit te lezen en dan 

weer even weg te leggen. Op die manier kun je er rustig over 

nadenken en oefenen in het opmerkzaam zijn op grote en 

kleine tekenen van God in jouw leven, iedere dag.

Gods zegen toegewenst!

Nieske Selles
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Knipoo gjes van boven,

wonderen in de natuur
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GESCHAPEN TOT VREUGDE VAN DE SCHEPPER

Nehemia 9:5b-6 

Sta op, loof de heere, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, 

en laat men Uw heerlijke Naam loven, die boven alle lof en prijs 

verheven is. U bent het, heere, U alleen. U hebt de hemel 

gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de 

aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en U 

doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel buigt zich 

voor U neer.

Bloemen in de bergen
Bergwandelingen maakten wij van kleins af aan, toen wij jaar na 

jaar met onze ouders naar de Zwitserse bergen op vakantie gin-

gen. Om de dag maakten we lange bergwandelingen langs 

steile paadjes, over hoge bergruggen en langs klaterende 

beekjes. Fysiek was dat best een uitdaging, maar de adem-

benemende uitzichten wanneer we de top bereikten en de 

prachtige rotspartijen en heerlijke koele watervalletjes onder-

weg, maakten veel goed. Wanneer we boven de boomgrens 

uit kwamen, vonden we verborgen onder keien de mooiste 

bloemetjes. 

Ik herinner mij hoe ik mijn vader riep en hem wees op zo’n bloe-

metje. Op mijn hurken knielde ik erbij neer. ‘Kijk eens papa!’ riep 

ik verrukt. ‘Een bloemetje! De kleur is zo mooi, zo felblauw, en je 

kan	het	gele	hartje	in	het	witte	knopje	zien.	Mag	ik	het	plukken?’

Mijn vader hurkte bij mij neer. Hij liet zijn zware rugzak even 

van zijn schouders glijden en zette die naast zich neer. Heel 
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voorzichtig haalde hij het bloemetje een beetje onder de 

steen vandaan. Het steeltje was sterk en de bloemblaadjes 

bewogen zachtjes in de wind.

‘Wat een machtige Schepper dienen wij!’ zei hij. ‘God heeft 

dit gemaakt, puur en alleen tot eer van Zichzelf. Bloemen 

komen op, verspreiden hun zaadjes en komen ergens anders 

opnieuw op. Vaak groeien de bloemetjes hier hoog in de ber-

gen, zonder dat een mens ze ooit ziet.’

Ik keek wat teleurgesteld. ‘Het is toch jammer dat God zulke 

mooie bloemen maakt, maar dat niemand ze ooit ziet’, ver-

zuchtte ik.

Mijn vader schudde zijn hoofd. ‘Nee, dat is niet jammer. God 

maakt ze tot Zijn eigen eer. Hij geniet Zelf van de prachtige 

schepping die niet kapotgaat door hoe mensen ermee 

omgaan. Hij kijkt rond en ziet wat Hij gemaakt heeft en dat 

geeft Hem vreugde. De bloemen en dieren hoog in de ber-

gen, die nooit door een mens gezien en bewonderd worden, 

zijn door God geschapen tot Zijn eigen eer.’

Ik ben die woorden van mijn vader nooit vergeten. Onlangs 

kwamen ze weer helder in mijn herinnering.

Vissen in de zee
We zijn op vakantie in Kroatië en hebben met onze tent een 

plekje gevonden langs de Adriatische Zeekust. Het blauwe 

water strekt zich uit zover we kunnen kijken en onze kinderen 

pakken meteen hun snorkelset om daarmee de zee in te 

gaan. Ik zit aan de rand van het zeewater op een grote kei, 

wanneer onze jongste dochter wild zwaaiend met haar armen 
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bovenkomt. ‘Kom ook in het water mama! Het is zo mooi 

onder water!’ Ik laat me overhalen en met een snorkelbril op 

ga ik het water in. De eerste minuten concentreer ik mij vooral 

op het ademen door een buis en kijken onder water, maar 

dan voel ik hoe dochterlief in mijn hand knijpt en wijst: een 

prachtige geel-bruingestreepte vis van ongeveer twintig cen-

timeter zwemt vlak voor ons langs. Opnieuw knijpt mijn doch-

ter in mijn hand en ze wijst me op een zeester, net onder ons. 

We zijn zo verwonderd over wat we zien dat we nadat we 

even boven water zijn geweest, opnieuw het water ingaan 

om meer van de onderwaterwereld te zien. Scholen prach-

tige visjes zwemmen langs. We zien de glinsterende keien op 

de zeebodem en het groene wier waar de vissen tussendoor 

zwemmen. Adembenemend, wonderlijk mooi!

Wanneer we even later op de kant zitten en we niet uitge-

sproken raken over de veelheid en schoonheid van de onder-

waterwereld, komt het gesprekje dat ik ooit met mijn vader 

had, hoog in de Zwitserse bergen, in mijn gedachten.

‘Waarom zou God zo veel moois scheppen, diep in de zee, 

als	er	nooit	of	bijna	nooit	mensen	zijn	die	ervan	genieten?	

Sommige vissen zijn al dood voordat iemand ze ooit gezien 

heeft’, vraag ik mijn kinderen.

Ik zie ze nadenken, en vertel ze over het gesprek met mijn 

vader, lang geleden.

Wat een wonderlijke God dienen wij. Een God Die schept 

wat geen mens scheppen kan. Een God Die geniet van Zijn 

eigen schepping en erdoor geëerd wordt. Wat een wonder 

dat wij ons met Hem mee mogen verwonderen over wat Hij 
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gemaakt heeft, tot Zijn eigen eer. De schepping spreekt over 

God, vertelt ons dat er wel een God móet zijn. 

(Ver)wonderlijk!

Psalm 19:2

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van 

Zijn handen.
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