Drie-eenheid, 27 Mei 2018.
Preek.
Iedereen van ons kent in zijn/haar omgeving wel prachtige
mensen, juwelen van mensen, die iets uitstralen van God, die
leven in de Geest van Jezus van Nazareth, die je daarom doen
vermoeden wat/wie God is. Zulke mensen raken me; daar kan ik
iets mee, daar word ik warm van. Zulke mensen maken het ons
gemakkelijker om een beeld van God te hebben, omdat ze zo
goed als God zijn. Met zulke mooie mensen voor ogen probeer
ik vandaag met u over God te praten.
Daarom vertel ik u , om te beginnen, over een gebeurtenis, die –
althans op mij – een diepe , heel diepe indruk heeft gemaakt. In
Juni 2015 gebeurde in Charleston, in Zuid Carolina in Amerika,
het volgende. Een blanke jongeman van 21 jaar kwam op een
zondagmorgen de Emmanuël Methodisten kerk in die stad
binnen en schoot negen mensen dood, de pastor en acht
parochianen. Een week later, op 17 Juni, was in diezelfde kerk
de uitvaart van de pastor, Clement Pinkney. De kerk zat
afgeladen vol met rouwende nabestaanden, die een dierbare
(man, vrouw, zoon of dochter, vader of moeder) verloren hadden.
President Obama was aanwezig en sprak het In Memoriam.
Indrukwekkend was dat, heel indrukwekkend, hij sprak over een
wonder dat op dat moment in die gemeenschap plaats vond. Wat
was het wonder waar hij op doelde? Hij sprak van genade, een
geschenk van God, dat de mensen in die kerk op dat moment
samen waren zonder wraakgevoelens te koesteren ten opzichte
van de dader. Zij baden zelfs voor hem; en president Obama zette
met krakende stem, en de hele kerk zong mee, het prachtige lied
in, de negro spiritual: Amazing Grace! Indrukwekkend

inderdaad, dat dit mogelijk is tussen mensen, zo’n houding van
liefde die ver boven menselijk kunnen uitgaat. God is zichtbaar,
tastbaar aanwezig in die gemeenschap op dat moment.
Hier wil ik stil bij blijven staan vandaag, bedenkend dat het kan
onder mensen, dat zij in staat zijn te vergeven, niet terug te slaan.
Ja, dit overstijgt mensen! God moet aanwezig zijn! Dit is God!
En dit is Jezus, de belichaming van God hier op aarde, een mens
onder ons, een van ons. In zijn leven wordt door Hem zo’n gaaf
en volmaakt beeld van God op deze aarde neergezet, dat mensen
van Hem zijn gaan spreken als Zoon van God. Ook Hij bad op
het kruis: ‘Vader, vergeef het hun!’ Het is mogelijk, de zwarte
mensen in Charleston, die op 17 Juni afscheid moesten nemen
van hun pastor en van acht van hun mensen, lieten zien dat zulk
een grootheid onder mensen mogelijk is. Een grote genade, puur
geschenk van God, amazing grace.
Niet voor niets - om bij de symboliek van onze kerk te blijven
- heeft de architect in deze Andreaskerk de Christuszuil centraal
gesteld, diep in de grond en hoog in de lucht. Je kunt niet om
Hem heen, als je deze kerk binnenkomt. In zijn gezelschap, in
zijn geest, willen wij - zijn volgelingen - verder werken aan een
rechtvaardige wereld en ons door niets of niemand laten
terugfluiten, en aan een liefde die in de kerk van Charleston
zichtbaar en voelbaar aanwezig was. Wij willen er alles aan
doen om Hem vast te houden, en mogen dan roekeloos
vertrouwen dat Hij ons vasthoudt. Het verbond - de regenboog
hierboven - van Gods liefde en trouw staat garant!
En nu de symboliek van de grote voetendeuren. De Geest, de
derde persoon van de H. Drie-eenheid, leidt ons door die deuren
de samenleving in. Wij willen ons leven enten op die Jezus van
Nazareth, in zijn geest verder gaan; wij denken aan de mensen in

de Emmanuelkerk in Charleston twee jaar geleden, het is
mogelijk. En we denken aan juwelen van mensen vandaag in
onze omgeving, die hun leven inrichten in zijn geest; daar kan ik
iets mee, daar word ik warm van, van zulke inspirerende mensen,
die zo goed zijn als God.
Lieve mensen, zo stel ik mij de drie-ene God voor, wiens feest
wij vandaag vieren. Ik wil eindigen met wat mijn vroegere
exegese professor op het seminarie, pater van Trigt, zei over God.
Het was naar aanleiding van de profeet Hosea: "God, zei hij, is
verliefd op zijn eigen creatie, op de mens, zoals een jongen
verliefd is op zijn meisje. Hij vindt de mens, die Hij geschapen
heeft, zo mooi, dat Hij in extase raakt. Hij heeft hem immers
geschapen naar zijn beeld, vol beloften, vol scheppende
mogelijkheden om nieuw leven te brengen, om leven te
koesteren, kortweg om mede te scheppen." Amen.

