
Dijkhuis, zondag 27 mei 2018 

ds. G.J.A. Veening  
 
gelezen: Exodus 3:1-6 en Johannes 3:1-16 
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titel: Gods liefde, drie in één. 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
De meeste kinderen wonen bij hun ouders in huis en dat gold ook voor mij. Totdat ik 
ging studeren en het huis uit ging. Al die tijd dat ik bij mijn ouders woonde hing er in 
het trappenhuis een tekst in een lijst. Een gekalligraveerde tekst: Want alzo lief heeft 10 
God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder 
die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Een tekst uit de 
bijbel, zo begreep ik later, een tekst uit het evangelie naar Johannes, zo leerde ik 
nog weer later en deze tekst is vanmorgen ook gelezen in een andere vertaling. 
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 15 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Een vertaling 
die wat moderner is en ook eerder te begrijpen, hoewel je je af kunt vragen of een 
kind dit direct kan begrijpen. Ik weet wel dat ik als kind leerde lezen en woorden 
leerde spellen maar dat de bijbeltekst in het trappenhuis lange tijd boven mijn macht 
was, letterlijk en figuurlijk. En dat is trouwens ook niet zo'n ramp, want leren gaat 20 
mondjesmaat en stapje voor stapje. Als kind en als mens begin je met leren vanuit 
een beginsituatie. Er is al iets bekend, er is al iets dat je weet, normaal gesproken en 
van daaruit leer je steeds verder en raak je nooit uitgeleerd. Alleen, soms, gaat het 
anders, is er geen beginsituatie waarbij er al iets bekend is, nee, soms gaat het met 
een sprong.  25 
Ik denk dat Mozes er raar van opgekeken heeft in het verhaal van de brandende 
braamstruik die niet verteerd en er klinkt een stem uit die struik. Dat is ongehoord en 
ongekend, dat is totaal iets nieuws, hier is geen beginsituatie met iets bekends. En ik 
denk dat het voor Nicodemus ook iets totaal nieuws moet zijn geweest als hij Jesus 
hoort spreken over opnieuw geboren worden. Geboren worden uit water en geest. 30 
Waar raakt dat aan? Wat kun je daarmee? Het gaat over God, en de openbaring van 
God in deze verhalen is zonder beginsituatie waarin al iets van God bekend is. Wat 
wist Mozes van God? In ieder geval heeft Mozes nooit eerder de link gelegd met een 
brandende braamstruik als het om God gaat. En Nicodemus heeft nooit eerder de 
link gelegd met wedergeboorte. En ze leren zich een slag in de rondte. Ze leren over 35 
God in een voortgaand proces, zoals wij mogen leren over God in een voortgaand 
proces, stap voor stap en mondjesmaat.  
Ik denk dat het leren over God nooit voorbij zal zijn, maar dat er altijd nieuwe 
gezichtspunten zullen zijn omtrent die Ene, die Andere, die in geen kader te stoppen 
valt, maar die buiten elk kader zal vallen. In onze tijd en in onze samenleving is er de 40 
onbedwingbare neiging om alles in te kaderen en af te bakenen, te omlijsten en wat 
al niet meer. Graag geven we cijfers en cijferen we om aan te kunnen geven wat het 
resultaat is van wat we hebben gedaan of niet hebben gedaan. We cijferen graag om 
aan te geven wat we hebben geleerd en in het proces geven we graag aan hoever 
we gekomen zijn, wat er nog moet of kan en hoe de weg verder zal zijn. Om de 45 
haverklap wordt je mening gevraagd over hoe het is geweest, om de haverklap een 
evaluatie van een telefoongesprek, de aankoop van iets, of wat dan ook. Zou u ons 
aanbevelen bij uw vrienden of bekenden? Welk rapportcijfer krijgen we van u? 
Meten, meten is weten en daarom willen we graag meten, zelfs willen we meten wat 



we hebben geleerd, wat een kind heeft geleerd. Kaderen en inkaderen en ja, daar 50 
valt God buiten, daar valt God binnen en buiten, daar vallen zelfs bijbelteksten 
buiten. Zo lief heeft God de wereld gehad, en die liefde valt niet te becijferen. 
Trouwens God valt niet te becijferen. Want God is meer dan één persoon, in die zin 
dat God Vader Zoon en heilige Geest is. Drie in één, de drieëenheid, op deze 
zondag van de drieëenheid al helemaal maar op andere momenten ook.  55 
Een wonderlijk verschijnsel, de drieëenheid. En op het moment dat het in de 
theologie naar voren kwam was het ook zonder een beginsituatie waarin al iets 
bekend was. God als Vader, Hij is de schepper, schepper van hemel en van aarde. 
God de Zoon, hij is verbonden met Jesus en is de Redder. God de Geest is degene 
die mensen inspireert, die Jesus inspireert, profeten, leerlingen en ons. God de 60 
Geest is ook degene die zich aan Mozes laat zien in een brandende braamstruik. 
God is drie in één en misschien nog wel veel meer dan drie. Want God is groot, 
groter dan ons hart en groter dan wij kunnen bevatten.  
Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn Zoon gegeven heeft. En ieder die in 
hem gelooft zal niet verloren gaan, wij in hem gelooft, gegeven door de Geest. Vader 65 
Zoon en Geest komen bij elkaar in het geloof dat in een mens aanwezig is. En die 
mens, die gelooft zal niet verloren gaan. Over de mens die niet gelooft wordt hier 
trouwens geen uitspraak gedaan, je kunt je afvragen of een mens ooit verloren kan 
gaan. Maar in de mens die gelooft komen vader zoon en geest bij elkaar. Het is niet 
te hoog, het is niet te diep.  70 
Als kind liep ik vaak door het trappenhuis in het huis van mijn ouders. Vaak liep ik 
langs die tekst zonder eerst te begrijpen wat er stond. Woorden te hoog gegrepen 
voor mij, totdat ik ze leerde verstaan. Misschien leerde ik ze wel verstaan zonder een 
beginsituatie van al iets te weten en van daaruit verder te leren. Op een moment 
kwamen ze als het ware naar me toe.  75 
God is liefde, dat is de boodschap die naar me toe kwam. God is liefde en die liefde, 
zo heb ik later ontdekt, uit zich op minstens drie manieren. Schepper, Redder, Geest, 
inspiratie. Als kind werd ik aan de hand genomen, en nog wel word ik aan de hand 
genomen zij het op een andere manier. Een mens groeit op en met het opgroeien 
groeit de kennis en groeit het weten dat veel nog niet geweten is. Een mens groeit op 80 
maar het is niet zo dat daardoor ook geloof groeit. Als kind geloofde ik, anders dan 
nu, maar ik geloofde niet minder. Met het opgroeien is het ook niet zo dat hoop of 
liefde groeien, het wordt wel anders.  
En God groeit mee, groeit met de mensheid mee. Niet dat God groter wordt, nee, 
maar wel anders in die zin dat God anders wordt ervaren. God was als een vader 85 
toen ik kind was, God is nu meer als de Geest, voor mij. En misschien beleeft u dat 
heel anders en dat is ook goed. God is dezelfde in alle tijden, maar openbaart zich 
steeds anders. Alsof God ook in een proces is, of zo naar mensen toekomt.  
Maar hoe dan ook, God is liefde, in een meervoud, een eenvoudige meervoud, drie 
in één. En Gods liefde kan op wel duizend manieren ervaren worden, ook in de liefde 90 
van de medemens, in de liefde voor de medemens, in vrede en in recht, alle kaders 
te boven en buiten alle kaders om, er is geen maat aan te geven, geen cijfer aan te 
geven. Gods liefde gaat ook scholingsplannen te boven en te buiten, beleidsplannen 
te boven en te buiten, agenda's te boven en te buiten. Er is geen houden aan. Amen.  
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