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overdenking

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Het klinkt groots vandaag, in de liederen en in de lezing. Groots en omvattend. 
Psalm 8, de Psalm van de zondag Trinitatis, is een groots en verheven lied. In de 
variaties die we hoorden wordt gezongen: ‘Want op de aarde is wijd en zijd’ En: 
‘mensen ontelbaar, overal vandaan’. De slotwoorden van Matteüs, woorden van 
Jezus zelf, spreken over ‘alle gezag in hemel en op aarde’ en over ‘alle volkeren’, en 
Psalm 117 zingt  van ‘allen allerwege’, de volken die opgeroepen worden de Heer te 
loven. Het woord vol-keren of vol-k, heeft het woord vol in zich, en tot de Geest van 
God wordt gezongen: ‘zo vol van liefde’. Het slotlied, die grootse hymne aan de Drie-
Ene God, brengt eer aan ‘de Heer der volken, aarde en hemel looft uw werk’. 

Verheven, groots en omvattend. En hoewel we het met weinig monden zingen in 
deze tijd, omdat we met meerdere, met vele monden niet mogen zingen, terwijl dat 
zo passend zou zijn bij deze liederen, de inhoud is er niet anders om. Wij zingen 
boven onszelf uit, zoals misschien wel alleen zingen dat kan. De Drieëenheid 
bepreken kan het mysterie in de weg staan, de Drieëenheid bezingen en toezingen 
kan de ruimte openen. 

Maar wat kunnen wij aan met het verheven, grootse en omvattende, als onze 
leefwereld nog steeds klein is? Als je bewegingsruimte zich nog steeds beperkt tot je 
eigen huis, je eigen kamer en je contacten nog steeds weinige of geen zijn? De 
beperking die benauwend kan voelen, zeker naarmate de tijd vordert en er wèl 
verruiming van maatregelen is, maar voor velen werkt die nog benauwender en 
beangstigender. Wat kun je dan aan met al die grootsheid en verhevenheid? 

Dat geldt overigens eigenlijk wel altijd. Toen ooit onderzoek gedaan werd waarom de 
kerkelijke verkondiging steeds minder mensen in onze samenleving aanspreekt, was 
één van de onderzoeksresultaten dat het zo vaak over grootse, verheven dingen 
gaat en in de ogen van de onderzoekers te weinig over het kleine, overzichtelijke, 
ervaarbaar dichtbije. Een voorbeeld dat bij me is blijven hangen is: als het in een 
woonwijk gaat over de sluiting van het buurthuis, is dàt wat de mensen bezighoudt, 
en niet die grote toekomst met hoofdletter T, waar het in de kerk zo vaak over gaat en
in de ogen van de onderzoekers veel te vaak. Of als het gaat over héél de wereld, 
dan is dat zo abstract voor ons, dat we er nauwelijks een voorstelling van kunnen 
maken. Ons houdt bezig wat er in ons eigen leven gebeurt, hoe druk het in onze 
eigen supermarkt is (als we daar al komen), of wij mensen kennen die slachtoffer van



Corona werden of zijn, want al die grote getallen die het RIVM steeds publiceert zijn 
ook ongrijpbaar voor ons voorstellingsvermogen. Laat staan de getallen die 
wereldwijd gelden, niet alleen voor Corona, maar ook voor sterfte aan ondervoeding, 
het aantal vluchtelingen, de oorlogsslachtoffers, enzovoort enzovoort. Het kan zijn 
dat wij afhaken als iets ons voorstellingsvermogen te boven gaat en het kan ook zijn 
dat we afhaken als het in het geloof te veel en te vaak over grootse, ongrijpbare 
begrippen gaat. En dat het ons onrustig kan maken als we naast alles dat ons in ons 
eigen leven bezighoudt we ons ook nog zouden moeten bezighouden met 
bijvoorbeeld zoiets als ‘alle volken’.

Het is ook nogal een opdracht van Jezus aan zijn leerlingen om álle volken tot 
leerling van Hem te maken en hen állen te dopen. Hoe kunnen wij zo’n 
veelomvattende opdracht begrijpen en hanteren in ons dagelijkse leven? Moeten we 
langs de deuren gaan om mensen te bekeren? Moeten we via missie en zending 
iedereen tot Christen maken? En welke ‘we’ dan? Want welke boodschap geven we 
mee? We zijn binnen het Christelijk geloof al zo divers in onze opvattingen en 
geloofsvoorstellingen. De Zendingswetenschap, de Missiologie heeft het als 
onderzoeksterrein en dan niet alleen de vraag hóe mensen bereikt moeten worden, 
maar ook en vooral wàt dan de boodschap zou moeten zijn of juist niet zou moeten 
zijn. 

Ondertussen doen we een interessante observatie. Met we bedoel ik in dit geval de 
mensen die voor, maar vooral achter de schermen met onze online-diensten bezig 
zijn en die heel veel werk verzetten, en daar mogen we best even bij stil staan. Maar 
de observatie, niet alleen in onze gemeente, is dat online-diensten verrassend veel 
mensen bereiken, via kerkomroep en via YouTube op de website en via Facebook. 
Het aantal bereikte kijkers is verrassend, maar ook de signalen dat er ook mensen 
kijken die normaal niet naar de kerkdienst komen en dat wellicht of vrijwel zeker in de
toekomst ook niet gaan doen, zo eerlijk zijn ze daar over. Omdat de vorm anders is, 
men zich soms iets rechtstreekser aangesproken voelt, mits de boodschap actueel is
en het programma (dat wij liturgie noemen) niet al te saai is, maar wel bemoedigend. 
Dat is wat momenteel een heel sterke behoefte is: bemoedigd te worden in de 
situatie waarin je bent, meegenomen worden in het gebed, je gekend weten, weten 
dat er met je meegeleefd wordt. Dat je dus in het oog bent, dat je in tel bent. Nee 
lieve kijkers, mijn motivatie om voor te gaan in deze online-diensten is niet om jullie 
te bekeren. Mijn motivatie is wel om jullie te mogen raken met datgene dat mijzelf 
altijd weer raakt, bemoedigt en op de been houdt en dat is: de liefde van God voor 
ons allen. En daar heb je dat omvattende weer: voor ons allen. 

Als iets mij raakt is het wel dit: ons oog is beperkt, onze horizon is niet veel verder 
dan onze eigen leefwereld en daar kunnen we onze handen al vol genoeg aan 
hebben. Maar Gods oog is niet beperkt, Gods horizon is zo wijd als de schepping, 
héél de schepping en daarin is Hij Alziend. En dat is niet eng of beangstigend, zo 
van: God ziet alles, dus ook mijn stiekeme zonden. Nee, het is bevrijdend en 
bemoedigend dat Eén ons ziet zoals wij zijn, tot in onze vezels. Tot op de bodem van 
ons hart, tot in het diepst van onze ziel. Gods oog ziet de complete werkelijkheid, en 
heel die werkelijkheid is in zijn oog en heeft Hij lief. Als Jezus zijn leerlingen en 
daarmee dus ook ons de opdracht geeft om alle volken tot zijn leerlingen te maken, 
dan denk ik vooral hieraan: dat wij getuigen en delen dat God héél de werkelijkheid, 
heel de schepping, alle volken, ieder mensenkind, maar evengoed ieder dier, iedere 



plant liefheeft en dat heel die werkelijkheid een eenheid vormt en dat wij daar 
onderdeel van uitmaken. Een universeel inzicht dat alles en allen bij elkaar horen in 
een kosmisch geheel, en dat heel die kosmos, heel die schepping en alle schepselen
zijn voortgekomen uit die Ene alomvattende Liefdesbron die wij Schepper mogen 
noemen. En die wij in de Christelijke traditie zijn gaan kennen als Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Dopen in díe Naam is heel wat anders dan het uiterlijke symbool van 
wat water op een hoofdje, – al of niet uitgegoten vanuit een schelp omdat aanraking 
niet mag – nee, dopen in die Naam van Drievuldigheid is veel meer: je omgeven 
mogen weten door dat grote geheel van liefde dat als een mantel om je heen 
geslagen wil zijn. Om jou in jouw unieke en eigen situatie nabij te zijn en je te helpen 
die liefdevolle nabijheid te delen met je omgeving. Al was het er maar met één, al 
was het maar via een belboom, of een boodschap voor de buurvrouw, of een 
luisterend oor, zelfs in de nacht. 

Wees niet bang dat je tekortschiet als jouw bijdrage aan Gods Koninkrijk niet 
alomvattend, groots, meeslepend of spectaculair is. Weet je uitgedaagd om in het 
kleine, concrete, een tastbare getuige van Gods Geest te zijn. En herinner je dan ook
wat Jezus ooit zei bij een gelijkenis: ‘Over het weinige ben je getrouw geweest, over 
het vele zal ik je stellen. Ga in tot mijn Koninkrijk’.

Amen


