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preek

Gemeente van de Drie-ene, lieve mensen van God,

Soms zou je willen dat het leven wat eenvoudiger was.
Soms zou je willen dat er meer antwoorden dan vragen waren.
Soms zou je willen dat je meer concrete handvatten had om om te gaan met de 
dingen die in je leven op je pad zijn. 
Dat er bij wijze van spreken een handleiding meegeleverd wordt als je kind geboren 
wordt, met de precieze opvoedingsaanwijzingen voor dit specifieke unieke kind, met 
deze specifieke en unieke gaven, uitdagingen en kwetsbaarheden. 

Soms zou je willen dat het geloof wat duidelijker was, of wat concreter voor het 
voetlicht gebracht zou worden. Zoals de Amerikaanse bisschop Michael Curry dat 
deed bij het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Dat was een preek die 
indruk maakte op zeer velen, wereldwijd, een krachtig en prachtig getuigenis van 
liefde voor zo'n 1 miljard kijkers. 

Was het maar altijd zo helder, duidelijk, concreet, opwekkend en aansprekend, dat 
zou het leven er misschien een beetje makkelijker op maken. Soms verlang je terug 
naar een kinderlijk geloof, dat je misschien ooit had, je legde je handje in de grote 
Vaderhand van God en ging Hem volgen zonder vragen, want alles wat Hij deed is 
goed. Maar toen kwamen de vragen, de onzekerheden, de onhelderheden... Toen 
kwamen de tegenslagen waar je je geen raad mee wist en weet... 

Ik denk dat Mozes èn Nicodemus over wie we hoorden ook wel iets concretere 
antwoorden gewild hadden. 

De één, Mozes ontmoette een engel op heilige grond, een
soort vuurvogel, opvlammend uit een doornstruik, maar de
stuik verteerde niet...wonderlijk, mysterieus, wat moet ik
hier mee aan? En hoe kan dit? Die struik verbrandt niet,
dat klopt niet met mijn nuchtere denken... Laat ik het gaan
bestuderen, door dichterbij te komen. Ho, Mozes, stop
Mozes, niet dichterbij gaan.. Mozes hoort die stem en
luistert. De stem zegt: 'Trek je sandalen uit op deze heilige
grond.' En dan onthult de stem wie Hij is: God van
Abraham, God van Isaak, God van Jacob, God van jouw
voorgeslacht. Dat is wat Mozes hoort, en wat tot hem
doordringt als een heilige aanwezigheid, waarvoor hij zijn



gezicht bedekt: hij durfde niet naar God te kijken. En dat kijken zou ook niet gekund 
hebben, we kunnen God in zijn meest Lichtende Heerlijkheid niet zien, althans niet in
onze aardse dagen, niet van aangezicht tot aangezicht, zoals zij die ons zijn 
voorgegaan dat wel kunnen met hun nieuwe ogen. 

Maar hier moet Mozes het voorlopig mee doen. Hij krijgt geen antwoord op zijn vraag
waarom de struik niet verteert, hij krijgt geen kant en klare theologie voorgeschoteld 
over hoe God in elkaar steekt en wat God precies van ons vraagt. Maar op de bodem
van zijn hart en in het diepst van zijn ziel is Mozes gewaar geworden dat hij niet 
alleen is hier en dat die Stem die hij hoorde en dat fenomeen dat hij waarnam te 
maken heeft met het geloof van zijn voorgeslacht en dat die Stem, die Aanwezigheid 
een eeuwigheidsdimensie heeft en daardoor ook Eeuwige genoemd kan worden, Ik 
zal er zijn voor jou, die NAAM. 

Die NAAM die even kostbaar, dragend en troostend is als ook toch wat vaag en niet 
zo concreet en in elk geval ongrijpbaar. Maar dat is ook wat met die NAAM en met 
deze Eeuwige samenhangt. Later, toen Mozes iets concretere aanwijzingen kreeg in 
de vorm van Tien Woorden, was een van de eerste geboden dat er géén beeld van 
de Eeuwige te maken is, dat de Eeuwige niet te vatten is in toereikende taal of 
uitbeelding. Het niet-zo-concrete, en het wel-iets-meer-vage hoort dus bij de traditie, 
zeker bij de joodse traditie, die dat beeldverbod van God heel serieus neemt. 

In de Christelijke traditie is er misschien wel daarom veel meer accent gekomen op 
Jezus. Hij immers was de levende gestalte van God, zo werd gaandeweg zijn aardse
leven en ook daarna steeds meer geloofd. Hij als de vermenselijkte God, die mens 
en God tegelijk was. Hij sprak met je, hij legde je de handen op, hij preekte in 
eenvoudige beelden, hij had je lief, hij maakte de ingewikkelde regels van de religie 
eenvoudiger en zei heel kernachtig: 'Heb elkaar lief!' Zo eenvoudig, concreet en 
helder is het soms ook gewoon. Stel dat we niks konden geloven, dat alles ons 
boven de pet zou gaan, dan zou deze concrete opdracht van Christus ons wèl verder
helpen. 

Maar, pas op, het is te kort door de bocht om 
Jezus tè eenvoudig te maken, want daarmee 
zouden we de complexiteit van zijn leven, zijn 
zijn in de wereld en zijn boodschap tekort doen. 
En bovendien, ook Hij, staand in de joodse 
traditie eert het beeldverbod van de Eeuwige. 
Hierover spreekt Rabbi Jezus met een 
vooraanstaand Farizëer, Nicodemus. Een 
nachtelijk gesprek, want het moest niet al te veel 
opvallen dat deze ontmoeting plaatsvond. 
Blijkbaar was Jezus al een beetje verdacht bij de 
religieuze leiders. Toch: hoe zit dat nou Jezus? U
doet wonderen, we zien ze, doorgronden ze niet,
maar ze moeten wel van God afkomstig zijn 
toch? Hoe kan, hoe moet ik dat zien, Jezus?

En dan geeft Jezus een antwoord dat best wat mysterieus over kan komen, en dan 
heeft de evangelist Johannes het opgetekend en bij hem is de boodschap 



allesbehalve eenvoudig en simpel. Je moet opnieuw geboren worden, Nicodemus. 
Wil je het wonder zien en doorgronden dan moeten er nieuwe ogen komen, 
geestelijke ogen, spirituele ogen, dan kijk, voel en ervaar je op een andere manier en
in een andere dimensie. Dan staar je je ook niet blind op theoretische zaken, maar 
zie je ook verbindingen met andere vormen van geloven en maak je ook verbinding 
met mensen wereldwijd die dat anders vormgeven. Weetje? Het is te veel opgesloten
in dit tempelcomplex. Het is uiteindelijk tòch te lokaal geworden, we hebben God als 
het ware opgesloten in een tastbare ruimte, of je die nu tempel noemt of kerk of 
moskee of stoepa, overal is het risico dat de vrijheid van Gods Geest wordt ingeperkt
en mensen God toch te veel willen concretiseren. 

Maar Nicodemus, let eens op de meest basale elementen: water en lucht, bewegend
water en bewegende lucht: de wind. Die wij allemaal nodig hebben om te ademen en
om te drinken, om basaal te overleven dus. Terug naar de meest basale elementen 
om vandaar uit herboren te worden, uit de Geest. 'De Geest waait waarheen hij wil, 
je hoort zijn geluid, maar je ziet hem niet, en je weet niet vanwaar hij komt of waar hij
heen gaat.' Zo vrij is de Geest, zo open, zo universeel, zo niet te grijpen.

En zie hier een duidelijke verbinding met de Mozeservaring: het is niet te zien, maar 
wel te horen... Je ervaart aanwezigheid, maar het is niet te grijpen. Dat geldt voor de 
Eeuwige, die niet in taal te vatten is. Het geldt voor Jezus Christus, die als 
Opgestane Heer zegt tegen Maria van Magdala zegt: 'Houdt mij niet vast.' Het geldt 
voor de Heilige Geest die een eigen dynamiek heeft die ook al niet te vatten is. 

En zo zijn we samen op de zondag van de Drie-eenheid en horen we hoe niet onder 
woorden die eigenlijk te brengen is. Vele theologen hebben het op 
bewonderenswaardige wijze geprobeerd. Er is een soort dogma van de Drie-
eenheid. Hoe zit het in elkaar? Er is Eenheid, er is Drie-Heid: hoe zit het? Het is niet 
uit te leggen, omdat het niet te vatten is.

Toch is er een beeld dat sterk is, het beeld van de
Triquetra, afkomstig uit de Keltische traditie, afgebeeld op
de stola en een foto daarvan achter op de liturgie. Het is
een knoop zonder begin en einde, drie punten en toch
een eenheid, en een krachtige sterke uitstraling, want
deze drie-heid is heel solide. Dat kunnen we wel over de
Goddelijke Drie-Eenheid zeggen: deze is uitermate sterk
en solide en mag een stevige vloer onder ons bestaan
vormen, zonder dat wij precies snappen of onder
woorden kunnen brengen hoe dat precies zit. 

Het is een drieheid die je kunt vergelijken met de kracht van de verbinding tussen 
heden, verleden en toekomst. Of bijvoorbeeld die van geslachten die gaan en 
komen. God van Abraham, Isaak, Jakob. Ook een drieheid. God van Thies en van 
jullie en van jullie voorgeslacht, hier aanwezig of levend in het stralend Licht van de 
Levende. Het is verbonden zijn met mensen die je voor zijn gegaan: je vader, of je 
oma. Renske schrijft daar heel mooi over in haar brief aan Thies: het gaat over oma 
Jo Vriesema, die overleed toen Renske 8 was. Veel herinner ik me niet van haar, 
maar de mensen om me heen zeggen dat ze een bijzonder mens was. Ze had veel 



geduld en was heel goed voor iedereen. Je was bij haar altijd welkom: ik probeer een
voorbeeld aan haar te nemen. 

Jullie brieven, lieve Renske en Koos, maken grote indruk, vooral als jullie schrijven 
over jullie geloofsbeleving. Beiden zijn jullie gelovige mensen, die samen bidden als 
het moeilijk is en danken als jullie iets moois ervaren. Jullie gelovigheid is ruim, 
ruimhartig, want jullie zijn hartelijke, warme, gastvrije mensen. Thies is in zo'n 
liefdevol nest terecht gekomen, waar ook heel veel respect is voor andere 
schepselen, zoals jullie hond en de katten. En dat mag een voorbeeld zijn: ga 
liefdevol en respect vol om met de Schepping. 

Koos, jij schrijft: Het geloof in God is tegenwoordig steeds minder vanzelfsprekend: 
waar vroeger een groot deel van de mensen geloofde in het bestaan van God en met
regelmaat naar de kerk ging is dat aandeel tegenwoordig een stuk kleiner geworden.
En misschien komt dat wel doordat de wereld snel verandert, maar het (Christelijke) 
geloof zoals dat door de kerken wordt uitgedragen hier niet goed meer bij past. Veel 
mensen zijn alleen nog maar bezig met materiële zaken: hoeveel geld verdien je, wat
voor auto heb je en heb je wel een goede baan? Maar al die zaken zijn bijzaak als je 
er niet van kan genieten en er niet gelukkig van wordt. 

Het geloof in de aanwezigheid van meer dan dat wat je ziet kan je hierin juist 
erg helpen. Wat er ook gebeurt in je leven, naast je ouders kun je ook altijd bij God 
terecht als je het even moeilijk hebt. Dat geloof ben ik in mijn leven niet kwijtgeraakt, 
en dat is iets waardevols wat ik je erg graag wil mee geven. Ondanks dat het geloof 
erg persoonlijk is en iedereen dat op een andere manier kan en mag beleven is één 
van de essenties volgens mij dat je nooit alleen bent en dat er altijd iemand is die op 
je past. Misschien dat vanuit de kerken het geloof niet altijd meer aansluit bij de 
veranderende wereld, maar deze essentie zal je altijd terug kunnen vinden in het 
geloof.

Ik hoop dat je houvast kunt vinden in het geloof in God en in zijn steun. Om 
daar nu vorm aan te geven wil ik jou graag laten dopen. Met de doop word je welkom
geheten in de geloofsgemeenschap van de Christelijke kerk en mag je rekenen op 
hun steun. In de loop van je leven hoop ik dat je zelf het geloof vindt dat in jouw hart 
goed voelt. Een vertrouwd begin wil ik je meegeven met het geloof waarmee ik zelf 
ben opgegroeid en waar ik nog steun in vind in moeilijke dagen.

En Renske: Hoewel ik nooit een stem terug hoor, geloof ik dat ik gehoord word. Ik 
geloof dat onze ziel bij God vandaan komt en weer naar Hem toe mag als we ´klaar´ 
zijn op deze wereld. Ik denk dat we hier zijn om te leren en om te groeien als mens 
en dat we daarom ons best moeten doen een goed mens te zijn. Omdat ik geloof dat
we na dit leven bij Hem komen, ben ik niet bang om dood te gaan. Dus lieve Thies, 
als deze dag ooit gekomen is, dan kan je me verschrikkelijk missen, maar weet dat 
het goed is. Ik geloof dat ik dan bij opa Appie en alle andere dierbare mensen mag 
zijn, in een wereld zonder pijn of zorgen. 

Ik laat jou dopen omdat ik jou dit geloof ook gun. Dit hoeft niet het geloof te 
zijn waarbij je elke week in de kerk zit, of de overtuiging dat alleen jouw versie van 
het geloof de juiste is. Juist niet. Kijk alsjeblieft verder dan 1 religie, dan zul je 
merken dat er veel overeenkomsten zijn. Je eigen geloof en vertrouwen komt uit 
jezelf en dat is het allerbelangrijkste. 

Naast geloof gun ik je ook de kracht een goed mens te zijn. Help anderen die 
het moeilijk hebben en heb je naasten lief. Ook al is het maken van de juiste keuzes 



soms moeilijk. Onthoudt hierbij dat fouten maken mag en dat je daar alleen maar van
kan leren. Dit hoort bij het mens zijn en jezelf ontwikkelen. 

Jou laten dopen is voor mij ook een manier om God te bedanken dat je bij ons
mag leven en om Hem te laten zien dat we hierbij ons best doen jou goed groot te 
brengen.

Jullie brieven, jullie levensinstelling weerspiegelt zo treffend en mooi dat je in het 
geloof niet alles snapt of vatten kunt, maar dat je in je liefde voor elkaar, voor je kind, 
je omgeving, de wereld om je heen de Aanwezigheid van de God van liefde tastbaar, 
zichtbaar, concreet en geloofwaardig maakt. Daar mogen wij allen een voorbeeld aan
nemen.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen

Een zegen (John O'Donohue) 

Dat je in je leven de tegenwoordigheid, de kracht en het licht van je ziel beseffen, 
moge je inzien dat je nooit alleen bent,
dat je ziel in haar helderheid en verbondenheid met jou je nauw verbindt met het 
ritme van het heelal. Dat je respect mag hebben voor je eigen individualiteit en 
anders zijn.
Dat je mag beseffen dat de vorm van je ziel uniek is, dat je hier een speciale 
bestemming hebt, dat er achter de façade van je leven iets schoons, iets goeds en 
eeuwigs plaatsvindt.
Dat je mag leren jezelf te zien met de zelfde blijdschap, trots en verwachting 
waarmee God je op elk moment ziet.


