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preek

Gemeente van onze Opgestane Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Vandaag is het Moederdag, een gebruik dat halverwege de negentiende eeuw in 
Amerika begonnen is en dat overgewaaid is naar allerlei andere landen in de wereld, 
zoals in 1925 naar Nederland. In Amerika begon het als een dag die in het teken 
moest staan van vrede en ontwapening door vrouwen. Een emanciperende kracht 
dus: laten zachte krachten het winnen van de harde krachten van machtsvertoon, 
geweld en oorlogsvoering. Toen het element werd toegevoegd om ook de moeder 
om haar zorgende moederschap te eren werd de Moederdag populair en kreeg het 
vleugels, ook commerciële vleugels. In principe is de Moederdag niet een religieus 
feest. Maar er zijn her en der wel verbindingen te zien. In het Verenigd Koninkrijk is 
de vierde zondag van de Veertigdagentijd Mothering Sunday, en daarbij gaat het dan 
vooral over de Moederlijke liefde van God, de zorgende kant van de Eeuwige. 

Vandaag is het ook Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, de 
zondag van het Weeskind, omdat Jezus voor zijn afscheid van de aarde aan zijn 
leerlingen en in hen aan de mensheid beloofde: 'Ik zal jullie niet als wezen 
achterlaten, maar ik zend mijn Geest!' Om die belofte kwam er op de zondag tussen 
Jezus' ten hemelopneming, Hemelvaart, en de uitstorting van de Heilige Geest, 
Pinksteren, een moment van aandacht voor mensenkinderen die moeten leven 
zónder zorgende ouders, voor hen die geen moeder en vader meer hebben. Die zij 
verloren aan de dood of aan het leven.

En wanneer dan deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren valt op de tweede 
zondag van mei is er dus die bijzondere dubbelheid van Moederdag en 
Wezenzondag, die dus zo nu en dan samenvallen. 

Huub Oosterhuis dichtte een 'Lied van Woord en weg'. 'Zoals een moeder zorgt voor 
kinderen haar toevertrouwd en waarborgt dat zij leven: zó werkt een god van liefde 
en geen uur verflauwt zijn vuur. Niet meer verstomt het woord dat Hij ons heeft 
gegeven.'

Een prachtige verwoording van een bijzonder Godsbeeld: God die zorgt en 
beschermt, waarborgt dat zijn kinderen kunnen leven. Met daarbij het beeld van een 
moeder, de moederlijke, vrouwelijke kant van de Eeuwige, waarbij we natuurlijk 
moeten bedenken dat dit een beeld is en dat ook zeker vaders en mannen kunnen 
zorgen en beschermen. 



Bij beelden, ook bij Godsbeelden misschien wel vooral met Godsbeelden, is het altijd
belangrijk om er voorzichtig mee om te gaan. Zeker op gevoelige dagen als een 
moederdag of een wezenzondag. Niet iedere moeder is zorgzaam en beschermend, 
sommigen hebben moeilijke ervaringen of een lastige band met hun moeder en 
zullen het beeld van zachte liefde en zorg niet herkennen. Sommigen, velen, hebben 
geen moeder, of geen moeder meer. Omdat ze overleed, of omdat ze haar kind 
afstond omdat ze er niet voor kon zorgen. En als het gaat om moederschap: velen 
die graag moeder hadden willen worden werden het niet, tot groot verdriet en 
blijvende pijn, waardoor een Moederdag ook pijnlijk kan zijn als je al die vrolijke 
verhalen van anderen hoort over kinderen die ontbijt op bed kwamen brengen of op 
school een verrassing maakten. Het is belangrijk ons ook al deze nuances bewust te 
zijn op een dag als deze en zeker in de ruimte als deze, waarin wij samenzijn met 
heel onze diversiteit van gevoelens en ervaringen. 

Mooi en rakend vind ik het als er dan een insteek wordt genomen van God uit. 
Mothering Sunday gaat uit van de liefde van God voor zijn kinderen, voor àl Zijn 
kinderen, of mooier gezegd dan in dit verband: àl Haar kinderen. Een God van liefde 
en geen uur verflauwt Haar vuur. 

Misschien is het wat lastig om dit
Godsbeeld te laten rijmen met de
Bijbelgedeelten die we vandaag
hoorden, Bijbelgedeelten zowel uit
Genesis als Johannes waarin het
eigenlijk vooral over mannen gaat.
Over de Heer en Noach, en Noach en
zijn zonen. Over Jezus en zijn Vader,
over Jezus en zijn leerlingen, mannen.
Mevrouw Noach, daar horen we
nauwelijks iets over en in het schilderij
van Marius van Dokkum doet zij de
was. Het lijkt er een beetje op of als het
er op aankomt en als het er toe doet
het over een mannelijke kant van God
gaat en zijn verbond gesloten wordt
met mannen. Niet alleen hier, maar ook
verderop in de Schrift. Waarbij het wel
heel belangrijk is om op te merken dat
God telkens opnieuw zijn verbond
vernieuwt en het dus steeds weer
opnieuw waagt om de mensheid de
hand te reiken en te beloven dat hoe
dan ook het leven door zal gaan, tóch
door zal gaan, tóch doorgang zal
vinden, hoe onbegaanbaar dwars die
weg ook was, hoe heet en droog. Of in
het geval van de zondvloed: hoe kil en
nat. 



Naast mannelijk kunnen de teksten ook heel streng en ingewikkeld overkomen. En 
simpel zijn ze ook niet. Bovendien gaven ze aanleiding tot heel strenge uitleg, 
strenge en zware uitleg. Ze gaven en geven er soms aanleiding toe om een heel 
krachtig wij-zij denken. Dat heeft te maken met het basisonderscheid tussen goed en
slecht. En dat wordt ons vrij zwart-wit gepresenteerd en is er in de uitleggeschiedenis
vooral nog veel zwart-witter op geworden. 

Er is een tijd geweest dat veel kerkgebouwen en scholen De Ark werden genoemd 
en sommige De Regenboog. Maar ook vaak dus De Ark, vooral in de jaren zestig en 
zeventig was dat een trend.Op zich een prachtig beeld dat tot verbeelding spreekt. 
Want dat heeft de ark gedaan. Er is zoveel moois over geschilderd of verfilmd. Denk 
maar aan het schilderij van Marius van Dokkum, het geweldige boek van Rien 
Poortvliet of de film Noa Noë uit 2014. 

De ark spreekt tot verbeelding. Maar als je daarbij zegt en denkt: in déze Ark, in déze
kerk wordt het enige ware geloof verkondigd. Wíj zijn Noach en zijn gezin dat anders 
dan àl die anderen wèl wandelt met God en dat op de enig ware manier, dan gaat er 
iets helemaal mis. Dan krijg je dus het beeld van wij-goed-gezegend-door-God-en- 
beschermd-door-Hem en zij-zondig-vervloekt-en-door-God-verworpen. 

Ook de woorden uit het hogepriesterlijk gebed van Jezus kunnen aanleiding geven 
tot zulk denken. Jezus heeft het over 'de wereld' en 'de wereld' komt er in dat beeld 
niet zo gunstig vanaf. Dé wereld is de plek van zonde en het gehecht zijn aan macht 
en materie, en staat in het best wel zwart witte denken van Johannes voor het 
duister. Zo begint het al: het Licht – Christus-  is gekomen in een duistere wereld. En 
de hoop is dat mensen van de aarde, wonend in die duistere wereld, iets van dat licht
gaan herkennen en er in gaan geloven zodat zij gered kunnen worden. Als een soort 
van Noach, die volgens Genesis als enige nog genade vond in Gods ogen, omdat Hij
als enige nog dat Licht van God zag en er in geloofde. Genade vond hij, Noach, met 
zijn mooie naam, waarin het woord genade – chein – verweven is. 

Het klassieke en orthodoxe schema komt hier op neer: de wereld is slecht, de mens 
is zondig, God biedt genade aan en wie dat herkent is gered. Wie het niet herkent en
er niet in gelooft is niet gered en gaat verloren, hetgeen in Genesis wel heel radicaal 
en heftig wordt geschilderd in het omkomen van heel de schepping. Behalve dan dus
wie in de ark gingen, behalve dus Noach en zijn gezin. En Jezus spreekt richting zijn 
Vader de zorg uit of mensen het Licht, dat in Hem verschenen is wel herkennen. 

Maar even voor de duidelijkheid? Is heel de wereld ècht zo slecht? Zij veruit de 
meeste mensen ècht zo slecht? Ben ik dan zo slecht, zou je voor jezelf kunnen 
bedenken? Zondig en tot niets goeds in staat? Verhalen zoals we die hoorden 
vandaag kunnen dat gevoel versterken, vooral als we zelf ervaringen hebben met 
uitleg die die kant op wijst. 

De gedachte van de Mothering Sunday kan ons helpen. Daarin komt het beeld van 
zorg en liefde, tender love and care, die op initiatief van de Eeuwige komt dat naar 
ons toekomt en ons liefdevol de hand reikt. Of zoals Ellen van Wolde zo mooi en 
treffend zei bij haar uitleg over het Zondvloedverhaal: 'JHWH legt dus zijn hart naast 
dat van mensen en laat Zijn gevoel spreken.' Hieruit spreekt een God van liefde die 
uit is op relatie met mensen. En niet een God die uit is op vernietiging en dood. Dit 



met dank aan Marije die over het tekstgedeelte uit Genesis 9 een werkstuk maakte 
voor haar studie en daarin Ellen van Wolde citeert. Geweldige schrijfster, geweldig 
boek over de verhalen over het begin.  

 'JHWH legt dus zijn hart naast dat van mensen en laat Zijn gevoel spreken.'Of zoals 
Oosterhuis in zijn tweede couplet van het lied van Woord en Weg dicht: 'Het neemt 
ons bij de hand, dat woord, geduldig voert het ons uit angstland weg naar vrijheid. Zo
onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, zo heet en droog. Laat mij niet moeten gaan,
als Gij niet zelf nabij zijt.' 

Het is niet de wraak en de woede die God ten diepste beweegt, maar liefde en zorg, 
maar ook bezorgdheid, zoals ook heel duidelijk blijkt uit Jezus' gebed. Het is zorg en 
bezorgdheid over de situatie waarin mensen en dieren en planten, de schepping dus,
leven. Want en dat herkennen we maar al te goed, en soms maar al te dicht op de 
huid: het leven is niet altijd zo makkelijk, het hangt soms aan zijden draden en het 
kan goed duister zijn in ons hart en in ons gemoed. Dat de vloed ons bedreigt of over
ons is gekomen, dat het heel moeizaam gaat in de relatie tot medemensen, binnen 
gezin, familie, relatie of in andere verbanden waarin we werken en leven. En dat we 
dreigen kopje onder te gaan aan het vele dat op ons afkomt. Of dat je denkt: hoe 
kom ik hier ooit doorheen? 

En die vraag is niet 1,2,3 en kort door de bocht te beantwoorden met het advies om 
maar goed te geloven en vroom gaan te leven als remedie voor al ons lijden en al 
onze duisternis. Dat zou ook tekort doen aan al onze innerlijke strijd en aan al onze 
best intense levensvragen. 

Maar wat we temidden van dat alles, temidden van die grote vloed en de diepe 
duisternis waarin we soms zijn dan tòch mogen horen is: de Eeuwige legt Zijn hart 
naast dat van mensen. De Eeuwige heeft Zijn mensheid zo lief Hij het kostbaarste 
van Zijn hart met de aarde gedeeld heeft: Zijn eigenste kind Jezus, God zal ons 
redden is Zijn naam. Dat Hij zijn hand uitsteekt en een verbond sluit met mensen en 
belooft dat Hij hen nooit in de steek zal laten. Dat nooit de vloed zo hoog zal zijn dat 
er niet een nieuwe morgen daagt. Dat nooit het duister meer zo diep zal zijn dat er 
niet een nieuw licht zal komen. En als teken daarvan een boog aan de hemel, die 
ontstaat als de regen in het licht komt te staan. De belofte van een altijddurend 
verbond, een doorgaande liefde, die telkens weer nieuwe perspectieven biedt, 
nieuwe kansen en luiken opent en die toch zoiets als veiligheid en geborgenheid 
biedt. 

Ik zei in het begin dat in Amerika de Moederdag ooit bedacht is als een teken van 
vrede en ontwapening. De regenboog is wel eens gezien als het symbool van 
ontwapening. Want een boog die kun je gebruiken als pijl en boog en hem spannen 
en daarmee een wapen vormen. Maar God hangt de boog als het ware andersom. 
Het is geen wapen meer, maar een belofte. 

Iemand, gegaan door een dal van duisternis, en voorwie al die al te ingevulde 
Godsbeelden toch een beetje tot het verleden zijn gaan behoren zei het een dezer 
dagen heel treffend zo: 'In de kern blijft dit over: uiteindelijk de ervaring van het je 
gedragen weten.' Een ervaring die je niet ieder moment van je leven zo krachtig 
aanwezig ervaart, maar die soms toch als een regenboog boven je leven oplicht. 



En dan en zo en dan toch, mogen wij zo nu en dan weer de ark verlaten en het leven
aangaan op het droge land, waar nieuwe toekomst ontluikt als een lente van 
opstanding. Levend met de belofte van de Eeuwige. Zijn Naam soms heel mannelijk 
ingevuld, maar als het er in het Noachverhaal op aankomt geschreven met die vier 
onvertaalbare hoofdletters (JHWH), die niet mannelijk en niet vrouwelijk zijn, maar 
inclusief en die zoiets betekenen als: Ik Ben die Ik Ben, Ik Was die Ik Was, Ik Zal zijn 
zie Ik zijn zal. Ik zal er zijn voor jou, te allen tijde. En de Geest die Ik over de aarde 
uitstort is daarvan het teken. De Heilige Geest met zeven gaven als de zeven kleuren
van de Regenboog: Wijsheid, Inzicht, Raad, Kennis, Eerbied, Geloof en Inspiratie. 

Het is bijna Pinksteren en iets van het rood daarvan gloeit al door in onze hoop. 

Amen


