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titel: Heerlijk en verheven (?)

preek:

gemeente van de Drie-Ene,
lieve mensen van God

Het voorbereiden van de dienst voor de Zondag van de Drie-Eenheid, deze zondag 
dus, ervaar ik altijd als een feestje. En dat past ook, want deze zondag na Pinksteren
is een feest. Een feestje vind ik het om de liederen te kiezen, want juist voor deze 
dag zijn er erg mooie liederen. Psalm 8, horend bij deze zondag, heerlijk en 
verheven. En “Ere zij aan God de Vader”, vandaag het slotlied. Zeker dit jaar, nu we 
het Luthers leesrooster volgen, geven ook de lezing uit Jesaja en die uit Romeinen 
aanleiding tot verheven antwoordliederen, evenals dat verhaal over Nicodemus en 
over de wind die waait waarheen zij wil, de geweldige gedreven wind in dat 
geweldige gedreven lied van Tom Naastepad. 

Heerlijk en verheven, zo zou je de liederen en
de lezingen wel kunnen samenvatten. Jesaja
ziet zijn Heer op een troon, hoog en verheven,
met Serafs rond de troon die het driemaal Heilig
aanheffen, het Sanctus Sanctus Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth: Heilig, heilig, heilig is
de ENE, God van de hemelse machten. En
Paulus die over de diepte van rijkdom en
wijsheid spreekt, ja bijna verheven zingt over de
onnaspeurbaarheid van de wegen van God, uit
Wie, door Wie en tot Wie alle dingen zijn. Aan
hem zij de glorie tot in de eeuwigheden.
Eeuwigheid in meervoud. Amen.

Heerlijk en verheven, een volheid van toon en taal voor het grote geheimenis van 
God, hooggeloofd om al zijn grootsheid. 

Heerlijk en verheven, ja prachtig. Maar daardoor misschien ook wat onbereikbaar 
ver. Een werkelijkheid die zo immens groots boven ons uitstijgt dat wij er wel erg 
nietig bij kunnen lijken. Psalm 8, toegeschreven aan David, spreekt dat ook precies 
zo uit: zie ik uw hemelen door uw vingers gemaakt, maan en sterren die Gij hebt 
gegrondvest, wat is dan een mens dat Ge hem gedenkt, de mensenzoon dat Ge 
hem bezoekt? En Jesaja zegt voelt zich klein en zegt: wee mij, want ik verga, want 
een man onrein van lippen ben ik... En Nicodemus, een leermeester in Israël, 
deskundig in geloofszaken is ook in verwarring over de relatie tussen hemelse 



grootsheid en aardse kleinheid: hoe kan een mensenkind nou herboren worden? 
Daar kan ik met mijn verstand niet bij. 

De heerlijke, verheven God, beschreven in beelden van volheid en majesteit, luister 
en ontzag, Die alles te boven gaat, en in de Christelijke traditie Drie-Ene God 
genoemd is, Heilige Drievuldigheid... Het kan je ook te machtig worden. 

En velen wordt het ook te machtig. Daar waar God verkondigd wordt als de 
Ontzagwekkende kan ook vrees en beven ontstaan. Kunnen mensen zich nietig 
gaan voelen, formuleren ze dat de mens tot niets goeds in staat is. Met alle gevolgen
van dien. Met steeds grotere nadruk op de zondigheid van de mens, want ja wie is 
dan de mens... Wee mij want ik verga, een mens onrein van lippen ben ik, verzucht 
Jesaja. En verzuchten velen. Met ook als gevolg dat mensen een negatief zelfbeeld 
ontwikkelen, van zichzelf denken dat ze maar waardeloze prutsers zijn, bij wie steeds
maar weer alles mislukt. En dit denken kan je in een vicieuze cirkel doen belanden, 
versterkt nog als medemensen je zeggen of je het gevoel geven dat jij inderdaad niet
veel voorstelt, het toch niet kunt, je vooral niets moet verbeelden en er eigenlijk niet 
toe doet. En ook al zeggen medemensen het tegenóvergestelde, zeggen ze dat jij 
wèl bijzonder bent, of begaafd, of waardevol of getalenteerd... in onszelf kan het 
mechanisme zitten dat we onszelf toch steeds weer onderuit halen. 

En dàn is het contrast tussen de hoogverheven God en de kleingemaakte -soms ook 
door ons zelf-  mens wel erg groot. Een onoverbrugbare kloof lijkt het wel, die 
misschien alsmaar groter wordt. 

Maar wàt gebeurt er...? De psalmdichter heeft het door... en zingt verwonderd dat de 
heerlijke verheven Heer hem heeft gezien en aan hem heeft gedacht en sterker nog 
dat God hem, kleine mensenziel, met glorie en luister wil kronen en hem inzet als 
instrument om te zorgen voor de maaksels van zijn handen, beheerder mogen zijn 
over de schepping en schepselen. En als het David was die dit schreef, dan verstaan
wij zijn verwondering denk ik nog beter: hij mocht koning zijn en leiding geven aan 
een volk, zoals hij dat eerst als schaapsherder mocht doen aan zijn kudde. Misschien
is het ook wel daarom dat hij het heeft over 'volvee' om voor te mogen zorgen.  

En Jesaja vertelt: dan vliegt één van de serafs naar mij toe... raakt mijn mond aan en
zegt: zie, dit heeft je lippen aangeraakt, geweken is je ongerechtigheid en je zonde is
verzoend... en Jesaja ontdekt diep in zichzelf dat hij, hij mensenkind, degene mag 
zijn die in Naam van God gezonden wordt om de glorie van God met mensen te 
delen. 

Wat er dus gebeurt is dat God een relatie legt met mensenkinderen en hen opneemt 
in de beweging die Hij maakt van de hemel naar de aarde. En dat 'boven' en 
'beneden', dat moet je in mijn beleving vooral ook symbolisch zien. God legt een 
relatie met mensen. God verbindt zich met mensen. God overbrugt de kloof en reikt 
mensenkinderen de hand, raakt hun lippen aan, zet hen een kroon op het hoofd en 
laat hen opnieuw geboren worden. 



Ja, Nicodemus, dat kan, dat jij opnieuw 
geboren wordt. Je wist al zoveel over 
God. Zoveel dat je er leraar in was, leraar
in de leerschool van het geloof. Maar was
je hart geraakt en vernieuwd? Leefde je al
in de Geest van deze God? Heeft de 
wind, die waait waarheen zij wil jóu al 
opgenomen in de werveling van haar 
beweging? 

God legt een relatie met mensen. Dat legt Jezus uit. Want zozeer heeft God de 
wereld liefgehad dat Hij de Zoon, de eerstgeborene gegeven heeft. 

De zondag Trinitatis met al die heerlijke en verheven
liederen en teksten is niet een dogmatische
beschouwing over hoe God Drie-enig in elkaar steekt.
Maar wèl hoe God Drie-enig in de wereld aan het werk
is en een relatie legt met mensen om hen op te
wekken en opnieuw geboren te laten worden èn hen te
laten geloven in de grootsheid van hun mogelijkheden. 

Deze zondag sluit de periode van het kerkelijk jaar af die we noemen: het 
Feesthalfjaar. Vanaf nu worden de zondagen geteld als 'zondagen na Trinitatis'. 
Begonnen met eerste Advent, via Kerst en de tijd van Verschijnen van Christus, door 
de woestijn van de Veertigdagentijd, het kruis van Goede Vrijdag, het open graf van 
Pasen, met die periode van Paastijd waarin de Levende Heer zich laat zien, en zijn 
Hemelvaart en daarna de uitstorting van de Geest met Pinksteren. Heel dit half jaar 
waarin we de gang van Christus gevolgd hebben wil steeds zeggen dat God zich 
verbindt met de wereld en met mensen. Steeds opnieuw: Hij daalt af! Hij maakt de 
beweging van hemel naar aarde, om je de hand te reiken en je te vernieuwen en je 
op je voeten te zetten en je in beweging te brengen en je op te nemen in de 
beweging die Hij wil maken. Om via jou de heerlijke en verheven schepping te 
dienen en verder te brengen. 

En dit alles vervuld van zijn liefde. Zijn liefde voor zijn schepping en voor zijn 
mensenkinderen. God deelt zijn grootsheid met ons. In de dogmatiek wordt dat 
genoemd: de mededeelzame eigenschappen van God. God deelt zijn 
eigenschappen met ons. En dat heeft Hij gedaan op een wel erg indrukwekkende 
manier. Door ons een medemens te geven, die de vertaling was van al dat grootse, 
en die het hanteerbaar en begrijpelijk maakte. Die je leerde om anders naar jezelf te 
kijken. Niet zo klein en nietig. En even zo goed niet zo opgeblazen en arrogant, wat 
overigens ook een vertaling kan zijn van diepe onzekerheid. Nee: schepsel ben je, 



niet meer, maar zeker ook niet minder. Die als je jezelf daarvoor open durft te stellen 
opgenomen kan worden in de dynamiek van het goede. Belichaamd door Jezus. 
Aangevuurd en aangeblazen door de Adem van de Geest. En te allen tijde, vergeet 
dat nooit !, wie je ook bent, wat je ook doet en hoe je ook aan het dwalen bent 
gekomen, intens bemind wordt door je Schepper. 

Amen


