
 

OVERDENKING 

 

De naam van de Keltische knoop die als afbeelding bij 

de aankondiging van deze dienst te zien is, is: Trinity 

knot, knoop van de Drie-eenheid. Zo heet ‘ie echt. We 

zien hoe de ene vorm in de andere overvloeit en hoe ze 

samen een nieuw figuur vormen. Drie die onlosmakelijk met elkaar zijn 

verknoopt. In het midden wordt een hart zichtbaar. Dat hart vormt de 

kern en het wezen van wat hier wordt verbeeld: het hart is de liefde, daar 

gaat en draait het allemaal om, letterlijk en figuurlijk. 

Het is vandaag zondag Trinitatis, het feest van Vader, Zoon en Heilige 

Geest die samen een Drie-eenheid vormen. Dat klinkt in eerste instantie 

waarschijnlijk als een ingewikkeld en nogal slaapverwekkend theologisch 

vraagstuk. Hoe dat allemaal precies zit lijkt vooral een theoretische vraag, 

- wie boeit dat nou? 

En toch viert de kerk dit feest niet voor niets op de zondag na Pinksteren. 

Voor het christelijk geloof is het heel wezenlijk dat de God die 

aangeroepen wordt drie gezichten heeft, die niet los van elkaar te zien 

zijn. Zoals met die Keltische knoop, zou je een van de drie weglaten, dan 

wordt het beeld totaal verminkt. Laat je er een van die drie kanten van 

God weg, Vader, Zoon of Geest, dan mis je iets fundamenteels en wordt 

het beeld van God scheef getrokken. 

Je kunt het vergelijken met een andere drieslag, die van geloven, hopen 

en liefhebben, de drie werkwoorden waaruit geloven bestaat. En de 

meeste van deze is de liefde, zegt Paulus, het staat hier op het bord in de 

kerk geschreven. De stof waaruit het geloof is geweven bestaat niet alleen 

uit geloof, maar evenzeer uit hoop en liefde. Geloven zonder liefhebben, 

dat is geen geloven. En liefhebben is eigenlijk ook een vorm van hopen. 

Wie liefheeft vertrouwt en hoopt op het goede in plaats van het kwade, 

gunt de ander het goede, bidt de ander het goede toe. En hopen is niet 

zomaar hopen, bijvoorbeeld dat het mijzelf in het leven goed zal gaan , 

nee de hoop waar het in geloof om gaat wordt bepaald door vertrouwen 

en liefhebben.  

 

Dat laat dat beeld van die knoop zo prachtig zien: hoe het een niet los 

gezien kan worden van het ander en hoe het ene heel vloeiend overgaat 

in het andere. We zien geen strakke lijnen, geen grenzen, geen breuken, 

maar het stroomt, het is één vloeiende beweging. 



En dat is nu ook precies het eigene van dat christelijk verstaan van God 

als Vader, Zoon en Geest. Dat het niet een statisch beeld is van God, al is 

dat er helaas vaak wel van gemaakt, een leerstuk, een onwrikbaar 

dogma,  maar verwijst naar een heel dynamisch gebeuren: dat wij 

geloven in een God die Zelf in beweging is, dat er drie verschillende polen 

zijn die op elkaar betrokken zijn. Dat deze God niet op zichzelf is gericht, 

maar bestaat uit gemeenschap , Vader, Zoon en Geest zijn in een soort 

voortdurende werveldans met elkaar verwikkeld. 

In de verhalen van de Bijbel leren we een God kennen die hartstochtelijk 

op zoek is naar mensen, -dat is de Vader. En in het evangelie horen 

verhalen over die ene mens, de Mensenzoon, die even hartstochtelijk op 

zoek is naar God als naar zijn medemensen, dat is de Zoon. En waar deze 

beide bewegingen samen komen worden er anderen meegenomen, daar is 

de Geest aan het werk, de Geest van liefde voor alles en allen die zich wil 

uitbreiden over de hele werkelijkheid. 

Als je alleen spreekt over God en de Zoon en de Geest buiten 

beschouwing laat, loop je het gevaar uit te komen bij het godsbeeld van 

een almachtige Albeschikker,  een grote Baas die aan de knoppen zit en 

dat levert allerlei problemen op. Want waarom heeft die de boel niet wat 

beter geregeld? Waarom is er zoveel onrecht en wreedheid en 

onnoemelijk leed? Geen wonder dat mensen teleurgesteld afhaken en  

spreken van, om een schrijver te citeren, de ongelooflijke slechtheid van 

het Opperwezen.  

De drie-enige God biedt broodnodige correctie op die manier van denken. 

Niet dat het dan in een keer allemaal duidelijk is. Niet dat wie zich aan 

laten spreken door die dynamische God met die verschillende kanten van 

Vader, Zoon en Geest niet worstelen met onrecht en leed. Dat wordt in 

onze lezing voluit erkend. Heel de schepping zucht en kreunt zegt Paulus, 

en ook wij als gelovigen zuchten en lijden aan de gebrokenheid van het 

bestaan. Ook wij leven met raadselen en pijn. Maar, zegt hij dan, toch 

delen we in de vrijheid en luister van het kind van God zijn. 

En daarin worden we betrokken op dat hart dat zichtbaar wordt in die 

drie-eenheid. We verlangen er hartstochtelijk naar dat de luister en de 

vrijheid van die Liefde volkomen zullen worden, dat ten volle aan het licht 

zal komen dat dit is wie we ten diepste zijn en waarvoor we leven. 

Dat is de hoop die in ons leeft, het werk van de Geest, die ons wil redden 

van somberheid. wanhoop en vertwijfeling. Daarmee hopen we op iets dat 

nog niet zichtbaar is, dat nog waar moet worden, maar waarvan we al wel 

weet hebben.  

Zoals wanneer je ’s nachts wakker kunt liggen en compleet gegijzeld 

worden door donkere en beklemmende gedachtes, maar toch houvast 

kunt vinden in de gedachte dat deze nacht voorbij zal gaan, dat het weer 

morgen zal worden en dat het dan toch weer anders zal zijn. De donkere 

gedachtes zijn daarmee niet weg, maar ze hebben minder macht over je 

als je dat jezelf voorhoudt. Er ontstaat dan een wonderlijke ruimte, ruimte 

voor vertrouwen, vertrouwen dat er temidden van alle onmogelijkheden er 



ook weer een nieuwe mogelijkheid op je toe zal komen. De mogelijkheid 

om te geloven, te hopen en lief te hebben. 

We gaan luisteren naar muziek van Louis van Dijk met een tekst van Ivo 

de Wijs die mee te lezen is. Het stuk gaat over verlies, over wat je in het 

leven wel niet allemaal kwijt kunt raken, -je geloof van vroeger, liefdes 

die je had, relaties, zekerheid, je gezondheid en het gaat over de vraag 

wat er dan overblijft. De naam van het stuk is Hoop. 

Ons resten geloof, hoop en liefde, zegt Paulus, deze drie, en de meeste 

van deze is de liefde. In de muzikale meditatie wordt de hoop eruit 

gelicht. Maar net als Vader, Zoon en Geest bij elkaar horen en nooit tegen 

elkaar uitgespeeld kunnen worden, net zo sterk horen denk ik ook geloof, 

hoop en liefde bij elkaar. Ze vloeien in elkaar over, ze versterken elkaar.  

 

 

Maak het stil in jezelf en luister naar een lied over hoop.  

De hoop die altijd weer een weggetje zoekt                                               

naar het punt                                                                                             

daar waar de liefde begint. 

Klik op deze afbeelding om de muziek te kunnen beluisteren. 

 

 

https://youtu.be/nwz20RjXv-c

