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titel: Geloof in smaken 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Afgelopen week moest één van mijn kleinkinderen nieuwe gymnastiekschoenen 
hebben, het paar dat hij had was te klein geworden. In de winkel bleek dat hij 
schoenen moest hebben, die wel twee maten groter waren dan eerst was gedacht. 10 
“Goede morgen” zei zijn moeder, met ongeloof in haar stem. “Ongelooflijk” hoorde ik 
een duitse verslaggever zeggen nadat het duitse voetbalteam verloren had van 
Mexico, “Unglaublich”.  
Zomaar wat voorbeelden van iets dat gebeurt, iets onverwachts en wat dus ook niet 
zo eenvoudig te geloven is. Want geloof is niet eenvoudig. Het mag zijn dat wij 15 
mensen geloof nodig hebben, de meeste mensen dan om het gebeuren een plaats te 
geven, om de werkelijkheid die wij ervaren te duiden, het mag zijn dat geloof het 
leven van tijd tot tijd gemakkelijker maakt, maar geloof is niet eenvoudig. Geloof valt 
niet te bewijzen, de inhoud van ons geloof is niet te bewijzen en de inhoud van ons 
geloof is niet eenduidig. Wat de één gelooft, gelooft de ander nog niet. Niet voor niets 20 
reageerde u heel verschillend op de stellingen. En ik geloof zelf ook niet alle 
stellingen. 
Geloof is niet eenvoudig, maar is wel aanwezig. Zelfs de meest doorgewinterde 
atheïst gelooft nog wel iets, gelooft in datgene dat niet gestaafd kan worden met 
harde bewijzen. Ik noem één voorbeeld: De N34, een weg door Drenthe, wil men de 25 
naam geven “Hunebed highway”. Men gelooft dat er dan meer toeristen deze oude 
graven zullen bekijken. Dat gelooft men, zoals men ook gelooft dat het de moeite 
waard is om hunebedden en andere monumenten te bewaren en daar zijn geen 
harde bewijzen voor. En ook gelooft men bij de term  “Hunebed highway” dat het 
gebruikt van het Engels zaligmakend is. Drie keer geloof zonder harde bewijzen. 30 
Maar voor wat betreft de hunebedden, ach, ze liggen mij niet in de weg al weet ik niet 
wanneer voor het laatst voor de grafrechten is betaald.  
 
Oké, geloof is dus wel aanwezig, en op veel manieren, maar geloof raakt ook aan 
ongeloof. Ongelooflijk, dat de timmerman uit Nazareth zoveel mooie dingen zegt en 35 
doet. De timmerman van hiernaast, uit onze eigen kring, zo bekend, en toch zo 
anders dus. Ongelooflijk. Ongelooflijk, dat de profeet Ezechiël toch naar het volk 
moet en moet spreken. Het volk dat weerspannig is, al sinds mensenheugenis, hun 
vaders en voorvaders al, ze zijn zo eigenwijs als wat, met harde nekken om het 
symbolisch te zeggen, hardnekkig dus. En toch zullen ze weten dat er een profeet 40 
naar hen toegestuurd is. Toch zullen ze het weten en zullen wij het weten. Want als 
het gaat om eigenwijs of hardnekkig, het joodse volk staat dan niet alleen, niet in de 
tijd van de ballingschap en niet in onze tijd.  
Eigenwijs, ik ken wel wat mensen die daar mee besmet zijn, zelfs van heel, heel 
dichtbij. Eén blik in de spiegel is voor mij genoeg om zo iemand te zien.  45 
Goed, eigenwijs dus en hardnekkig, weerspannig, niets menselijks is het joodse volk 
vreemd. Tijdens mijn studiereis in Israël vertelde een Israëlische man ons over de 
sabbath en dergelijke en hij flapte er ook uit: God had veel beter een ander volk dan 
wij uit kunnen kiezen als zijn volk, want wij zijn zo tegendraads. Oké, het wordt dus 



herkend en ik denk dat wij nederlanders niet veel anders zijn, maar goed, wij zijn ook 50 
niet Gods volk, niet als een nieuw Israël.  
Oké, geloof is dus aanwezig en tegelijkertijd niet eenvoudig. Nee, want bewijzen 
ontbreken, harde bewijzen. Je kunt het bestaan van God niet bewijzen. Je kunt het 
niet-bestaan van God ook niet bewijzen, je kunt God dus niet falsifieëren, maar 
bewijzen kun je God dus ook niet. En daarbij komt nog dat geloven een werkwoord 55 
is. Geloven is niet alleen voor waar houden, dat is het ook. Geloven houdt ook in dat 
er sprake is van een relatie. Geloven in God betekent ook dat dat geloof iets met je 
doet. Steun geeft, of wellicht boos maakt. Want een mens kan ook boos zijn op God, 
en voor het gevoel kan dat ook terecht zijn. Geloof doet iets met je, naast het feit dat 
je iets voor waar houdt. Zo staat het zelfs al in de Heidelberger Catechismus.  60 
Geloven is een werkwoord en het tegendeel is dat niet. Er bestaat niet een 
werkwoord als ongeloven. Geloof is dus meer een beweging, een beweging in de 
werkelijkheid, een beweging in de mens, een beweging in jou en in mij.  
En geloof komt van buitenaf. Het is wel in de mens aanwezig, maar dat wacht totdat 
het wordt aangeraakt. In het verhaal van Ezechiël klinkt bij herhaling het woord 65 
“weerspannig” als aanduiding dat het volk weerspannig is, het zit als het ware in de 
genen. Maar de profeet moet wel de dingen zeggen die hij moet zeggen. En ze 
zullen weten dat er een profeet is geweest, ze zullen het horen. Het volk gelooft 
misschien niet, of niet in eerste instantie. Vooral ook omdat het verhaal van bevrijding 
ongeloofwaardig kan klinken als je gevangen bent in ballingschap. Het volk gelooft 70 
het misschien niet, maar God gelooft wel in het volk. En misschien dat wij niet of niet 
altijd in God geloven, maar God gelooft wel in ons, God gelooft dat wij het kunnen, 
dass wir es schaffen können. God gelooft wel in ons en daarom kwam die 
timmerman uit Nazareth naar de wereld. Daarom werd hij geboren om voor te leven 
en om te spreken, om zijn weg te gaan en daarmee te verzoenen en te verlossen. 75 
God gelooft in ons en in het feit dat wij het kunnen doen, dat wij deze wereld tot een 
paradijs kunnen maken, een wereld van recht en vrede. In de toekomst zal deze 
wereld alleen maar goed zijn, omdat God in ons gelooft, omdat Jesus ons aan kijkt 
en toch ook mensen geneest, zelfs in Nazareth waar ze hem niet of nauwelijks 
geloven. De beweging van geloof is sterker dan wij, zelfs sterker dan de 80 
eigenwijsheid of de hardnekkigheid. En geloof is ook ruimer en breder dan wij ons 
kunnen voorstellen, ruimer en breder dan welke stelling ook, ruimer en breder dan 
welke smaak ook. Geloof is zo veel. Amen.  
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