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Verkondiging 
Een vraag om mee te beginnen: 
Gelooft U, geloof jij in God? 
Ja, dat is een grote vraag. 

 
‘Ja, nogal wiedes’, zullen sommigen denken,  
‘anders kwamen we niet naar de kerk’. 

Maar anderen zullen zeggen: 
‘Daar vraag je me wat, ik weet niet goed 
 wat ik daarop moet antwoorden’. 

 
En daartussenin klinkt dan ongetwijfeld 
een kleurige veelheid aan andere reacties. 
Het is vaak stamelen, zoeken naar woorden;  
in God geloven is geen kwestie van  
‘ja’, ‘nee’, ‘geen mening’. 
Het heeft meestal persoonlijke kleuren,  
want onderweg in het leven kan godsgeloof  
van alles meemaken, tot en met – tijdelijk of voorgoed – verdwijnen. 
Godsgeloof kan deuken oplopen door allerlei beproeving, 
òf juist extra glans krijgen door wat je ondervindt 
aan troost, veerkracht, schoonheid, plezier. 
 
En dan is er ook nog ons bidden …  
tot ….. U? Gij? Jij? of hoe je God ook  
zelf maar noemt, aanspreekt, of dat probéért; 
als het om bidden gaat, zijn wij nooit uitgeleerd, 
omdat we léven en omdat God de Levende is. 
 
Ik wil op deze dingen graag met jullie door mijmeren, 
natuurlijk vanwege het feest van vandaag, Drievuldigheid, 
maar het is sowieso goed deze grote vraag eens aan de orde te stellen. 



Laat ik bij mezelf beginnen en hardop antwoorden: 
ik, persoonlijk, zie God  

als het grote geheim onder en achter alle leven, 
als het warme hart van het heelal, 
als onze oorsprong en onze toekomst. 

Ik zeg dat ronduit, 
omdat het mijn diepe overtuiging is, 
maar ik besef dat ik daar niet iedereen zomaar in meekrijg, 
omdat het - nogmaals – zo heel persoonlijk kan zijn. 
 
Ik mijmer verder en realiseer me vandaag natuurlijk  
dat er die oude woorden zijn: ‘Vader, Zoon en heilige Geest’. 
Met en in die namen worden we gedoopt 
én worden we aan het eind van ons leven gezegend; 
en daartussenin is er vaak het kruisteken, in de kerk of waar dan ook: 
‘in de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest’.  
Dat zijn dierbare namen  
net als andere grote namen voor God,  
zoals: de Almachtige, de Schepper, de Eeuwige, 
en dé Naam: Ik-zal-er-zijn. 
We hebben ze gekregen van de generaties vóór ons. 
Grote bron daarbij is de Bijbel, met al die vele namen voor God,  
En verhalen óver God, en liederen en gebeden,  
denk alleen maar aan de Psalmen. 
Vandaag, in het evangelie, benadrukt Jezus  
hoezeer de Geest van de waarheid ons wegwijs zal maken, 
en hoezeer de Vader en hij één zijn. 
En neem die andere lezing van vandaag, uit het boek Spreuken: 
het geboortelied van Vrouwe Wijsheid. 
Zij is Gods allereerste schepping, zij is Gods grote lieveling. 
Vrouwe Wijsheid is níet ‘alleen voor  de hoger opgeleiden’,  
níet de patroon van de knappe koppen met een hoog IQ  
en van de grote denkers,  
nee, zij is de moeder van de alledaagse levenskunst  
en van het ware Godsvertrouwen; 
zij is Gods rechterhand.  
 
Om met het geheim van God te kunnen leven 
en het samen te kunnen vieren, als mensen van vandaag, 
is er naast de oude woorden steeds weer nieuwe taal nodig. 
Heel deze liturgie is een ware collage 
die uit zegt, uitzingt hóe wij God kunnen ervaren … 
De liederen van deze viering bezingen God 

als de grote Stilte,  
als Stem van de uittocht 

of als ‘de stralendste God die wij kennen’. 
En straks klinkt het nog:  



‘Gij zijt de lucht om mij heen 
Ik adem U in, anders sterf ik. 
Ik sla U om als een mantel. 
Ik weet dat Gij nooit verslijt’. 

 
En zo dadelijk zingen we: 

‘Zoals een moeder zorgt 
voor kinderen, haar toevertrouwd, 
en waarborgt dat zij leven: 
zo werkt een God van liefde ……….. ‘ 

 
Ik mijmer nog één stap met jullie verder. 
Deze week, toelevend naar vandaag, 
kwam bij mij telkens naar boven: ‘God is Vriend’. 
Wat uiteindelijk onzegbaar is, het grote geheim van God,  
wil toch benaderd worden, gezegd, benoemd. 
Voor mij zijn dat op dit moment die drie woorden: ‘God is vriend’. 
Ze komen van de middeleeuwse dominicaan en mysticus meester Eckhart,  
en die legt uit: 

God is mijn heer-en-meester niet 
die bevelen uitdeelt en macht uitoefent. 
God is Vriend. 

Hij zegt ook: Aan God heb je niets, van God word je niet beter. 
God beloont ons met vriendschap. 
 
God is Vriend. Wat wil je nog meer?! 
Die vriendschap is ongekend kostbaar! 
 
 


