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Onze Vader? 

Overweging  15 juni 2014 –Marc van de Giessen 

 
“...Jezus riep op tot hartsverwarming en gedragsverandering.  

Noem het socio-peptalk,  

maar dat deed Jezus bij uitstek.  

Helaas was de consequentie van Jezus’ gedrag  

dat hij is verraden, mishandeld en vermoord.  

Hij stond op uit een onmogelijke situatie ...” 
 

Eerste lezing: Godsbeeld - uit Adem ons tot leven – Rene Hornikx 

Tweede lezing: Johannes 3:16-21 

 

 

Welkom en inleiding 

Wees welkom iedereen. Mede namens 

Liesbeth Broekhoff wens ik jullie hartelijk 

welkom in dit huis waar gemeenschap 

bestaat. We hebben het net al gezongen dat 

iedereen welkom is, al kom je hier voor het 

eerst, al kom je zo nu en dan of al ben je hier 

elke week. 

 

Vandaag is het vaderdag. Het is even 

puzzelen vandaag wat we hiermee willen. 

Ook het liturgieboekje refereert aan de dag. 

Vaderdag gaat misschien ook wel over onze 

Hemelse Vader. Traditioneel gezien is het 

weekend na Pinksteren de Drie-Eenheid; God 

de Vader, de Zoon en Heilige Geest. 

 

Ik heb dit jaar een aantal keer aandacht 

gevraagd voor ons prachtige gebouw. Over 

Matthias, Simeon en Sint Willibrord. Rechts 

bovenin is een raam te zien waar in op een 

kinderlijk eenvoudige wijze de Drie-Eenheid 

is afgebeeld. Jezus zit aan de rechthand van de Vader. En de Geest dwarrelt tussen hen in. Het 

is de Geest van Vaderdag – zullen we maar zeggen.  

 

Er zijn bibliotheken volgeschreven over de triniteit; God als 3 personen en in 1 wezen. Dat laat 

ik even voor wat het is. Zowel de lezing over Edward Schillebeeckx als van de apostel Johannes 

spreken in ieder geval over een liefdevol Godsbeeld.  

 

Voel je zoals altijd vrij om een Godsbeeld te omarmen dat bij je past. Ik wens jullie een 

inspirerend uur toe waar je je hart kan verwarmen en van toekomst gaat dromen. 
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Eerste lezing - Godsbeeld  

uit Adem ons tot leven – Rene Hornikx 

 
Toen aan de beroemde theoloog Edward Schillebeeckx werd gevraagd naar zijn Godsbeeld 

vertelde hij het volgende verhaal; 

 

Een jongetje kwam, toen het al donker was, te laat thuis van zijn spel in de tuin. Zijn vader 

mopperde, maar het jongetje vertelde dat hij een olifant had gezien in het schemerdonker 

tussen de bomen. ‘’Onzin’’, zei de vader, ‘’In ons land wonen geen olifanten en ze leven zeker 

niet in onze tuin. Je komt slaap tekort, naar boven dus, ik kom je dadelijk onder stoppen. 

 

Toen hij het later deed, vroeg hij aan het ventje of hij al gebeden had en God ook had verteld 

over de olifant. ‘Ja’, zei het jongetje. ‘En…wat zei God?’ vroeg de vader. ‘God zei’, zo vertelde het 

jongetje, ‘dat Hij de olifant ook gezien had…’ 

 

‘Met zo’n Godsbeeld ben ik opgegroeid’, zei de theoloog, ‘de barmhartige en meelevende God 

van Mozes, groot in liefde en trouw.’ Dat Godsbeeld hebben kinderen soms, voordat het harde 

leven begint en je treft het aan bij oude en door leven wijs geworden mensen. Daartussen 

blijft het behelpen… een wolk, een mysterie… 

 

 

Overweging 

 
Verkondiging  van het kruis en opstanding 

Op de Facebook-pagina van ‘Predikanten en Pastores’, schreven een drie teleurgestelde 

dominees dat er tegenwoordig nog zelden de theologie van ’verlossing door het kruis’ wordt 

gepredikt en de meeste preken in de Nederlandse kerken toch horizontale en humanistische 

socio-peptalks zijn. 

Zulke berichten raken mij. De schrijvers wentelen zich in gekoesterde geheimtaal. Er klinkt 

heimwee naar de vervlogen tijd toen er nog recht toe, rechtaan werd verkondigd dat Jezus is 

gestorven aan het kruis voor onze zonden, omdat wij mensen door zonde geleid, de hel 

verdienden.  God keek naar de wereld en toen heeft Hij zijn Zoon maar geofferd -zodat wij 

door geloof gered zouden zijn. 

De Facebook-berichten raken me omdat ik enerzijds het oordeel voel naar voorgangers die 

proberen eigentijds idioom te zoeken en anderzijds omdat ze niet in staat lijken om het 

wereldbeeld of taalgebruik aan te passen. De geheimtaal van het kruisoffer heeft aan 

betekenis ingeboet in een seculiere maatschappij. De oude geloofscodes geven geen toegang 

meer tot de hedendaagse leefwereld. Het Godsbeeld roept in ieder geval niet op om aan te 

sluiten bij de kerk. Er klinkt een boze en oordelende God die het lijden en kruisoffer lijkt te 

verheerlijken. 

 
Verkondiging van de olifant 

Edward Schillebeeckx was een kritische en invloedrijke Dominicaan, die gost writer was van 

veel documenten van het tweede Vaticaans Concilie en een spraakmakende deelnemer in het 

dramatisch verlopen Pastoraal concilie in Noordwijkerhout. Schillebeeckx heeft voor mij 

onwaarschijnlijk moeilijke theologie geschreven. Hij geniet bekendheid in de jaren 60 in de 

theologie door zijn pleidooi voor de menselijke ervaring als vindplaats van God.  
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Bij de vraag naar zijn Godsbeeld- gaf hij het voorbeeld van het jongetje dat in de 

avondschemer een olifant had gezien in de tuin. Ik stel me voor dat deze invloedrijke 

theoloog zijn meesterlijke werk ironisch vergelijkt met het beschrijven van een fantasierijke 

ervaring van een olifant. De essentie van dit verhaaltje ligt, volgens mij, niet in het beperkte 

voorstellingsvermogen van het kind-maar in de op mensen betrokken God.  In eenvoudige 

taal beschrijft hij over de barmhartige en meelevende God van Mozes die groot is in liefde en 

trouw. Geen geloofsbelijdenis van dood en opstanding van Jezus, hij rept niet over het 

verlossende kruisoffer.  

 
Verkondiging van het kruis  

De beroemde -op muren gescandeerde- evangelietekst van Johannes 3;16 gaat over Gods 

liefde. Snel stelt de lezer de vraag; Hoezo God heeft zijn Zoon gegeven aan de wereld? Heeft de 

wereld hier om gevraagd? Ook een raar Godsbeeld dat de Alwetende God zijn eigen vlees en 

bloed offert- is dat offer Gods manier om liefde te tonen? Ik kom hier niet mee uit de voeten. 

  

Om de evangelielezing beter te snappen, wil ik de Joodse geloofsverhalen uit deze teksten op 

laten lichten. In Numeri 21 staat een verhaal beschreven dat het volk Israël God verwijten 

maakt omdat zij uit Egypte bevrijd zijn. God is boos en stelt het volk bloot aan giftige slangen. 

Het volk is in paniek en velen kwamen om. Mozes houdt dan een koperen slang omhoog. 

Iedereen die gebeten is en naar de koperen slang kijkt, sterft niet maar ontvangt het leven. 

Jezus zal zijn zoals de koperen slang van Mozes- schrijft Johannes in vers 15 als opstapje naar 

vers 16. 

Zo lief heeft God de wereld gehad… Voor het gehoor van Johannes klinken er direct die 

bekende Joodse geloofsverhalen in door;  Ik hoor ook het verhaal dat God het geloof van 

Abraham getest heeft met de opdracht om zijn enige zoon Isaac te offeren. Ik hoor in de tekst 

het joodse verlangen om bevrijd te worden uit slavernij. Hoe God door profeten sprak, maar 

de mensen luisterden niet. Het volk Israël dat God telkens weer in de steek laat – en hoe God 

telkens vergevingsgezind en liefdevol is.  Het publiek van Johannes hoorde waarschijnlijk de 

bekende verhalen in de tekst die wij net lazen.   

Het publiek van Johannes snapte de gecompliceerde relatie tussen God en de mensen. Die 

begrepen dat het verhaal van Jezus in deze traditie staat. Een volk dat hunkert naar een 

permanente verlossing, naar een bruggenbouwer die God en mensen met elkaar verbinden 

kan. Het gehoor van Johannes kent het verlangen om vrijgesteld te zijn van oordeel en 

reikhalzend uitkijkt naar nieuws dat God aanwezig en werkzaam wil zijn in allen. 
 

Verkondiging van Onze Vader? 

Ik geloof liever zonder  de weemoed van de Facebook predikanten maar juist in de 

vrijmoedigheid van Schillebeeckx. Ik begin bij het beeld van God dat we overgeleverd hebben 

uit de geloofsverhalen. God die zich laat kennen als een vader, een hemelse Vader.  
 

Heel toepasselijk op de dag dat veel vaders worden gewekt met half gekookte eieren, 

zelfgemaakte cadeautjes en lieve gedichtjes. Al generaties lang brengen we een ode aan 

degene die je papa noemt. Vaderdag – iedereen heeft er wel een mening over- want 

vaderschap is blijkbaar een onuitwisbare ervaring in identiteit dat tot ons collectieve 

verbeelding roept.  
 

De vader die er met je op uit trekt. Die stoere dingen met je doet waardoor je met vertrouwen 

de wereld durft te ontdekken. Op redelijk eenvoudige wijze is dit vaderbeeld te transponeren 
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naar een Godsbeeld. God die er met je op uit trekt, stoere dingen met je doet waardoor je met 

vertrouwen de wereld durft te ontdekken. 
 

Overigens is het voor mij ook een opluchting om te lezen dat het volk van Israël een 

problematische relatie heeft met die Hemelse Vader, omdat dit ook herkenning van velen van 

ons oplevert. Niets menselijks is ons vreemds. Het blijft een kunst om in een veranderende 

wereld God betekenis te geven. 
 

Verkondiging van Gods liefde 

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon Jezus op aarde heeft gezonden. Als 

voorbeeld en inspiratie voor ons. Jezus riep op tot hartsverwarming en gedragsverandering. 

Noem het socio-peptalk, maar dat deed Jezus bij uitstek. Helaas was de consequentie van 

Jezus’ gedrag dat hij is verraden, mishandeld en vermoord. Hij stond op uit een onmogelijke 

situatie. Iedereen die geloven wil dat de dood niet het laatste woord heeft, die mag weten: Er 

is leven in God en hij wil aanwezig en werkzaam zijn in ons. 
 

Ik gun jullie -en alle facebook-predikanten- om te geloven in een God die liefdevol op mensen 

betrokken is.  Ik gun dat je je verbeelding gebruikt zodat je een olifant in de schemer kan zien 

staan. Noem God Vriend, Adem, Drie-Ene, Eeuwige of Onze Vader. En leef je leven in waarheid 

en liefde en realiseer je dat die God werkzaam is ons.    
 

Moge het zo zijn. 

  

 

Geloofsbelijdenis 

 

Geloven is zoeken en verbeelden. Het is als kleine puzzelstukjes bij elkaar zoeken en soms 

ontstaat er dan een woord, een beeld, een zin die iets van het Mysterie laat oplichten. Om met 

Schillebeeckx te spreken; het is behelpen. 

In deze bescheidenheid nodig ik je uit om staande de volgende geloofsbelijdenis uit te 

spreken: 

     

Ik geloof in de Eeuwige  

naar Wiens gelijkenis ik geschapen ben. 

Ik geloof in Jezus, die voor ons geboren,  

gestorven en verrezen is. 

Die mij leert hoe te leven. 

Ik geloof in Zijn goedheid zonder einde. 

Die mij in mijn verdriet, in mijn twijfel,  

door middel van mensen om mij heen overeind helpt  

om weer verder te gaan op mijn weg door het leven. 

Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen  

en dat de Heilige Geest in mij verder werkt ten einde toe. 

Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest 

en dat Zijn voorbeeld mij zal inspireren.  

 

Ik geloof in de gemeenschap  

die dit geloof wáár probeert te maken.  

Amen. 
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Nodiging 

 

LB: Wij roepen U de naam toe van een mensenkind: 

 Jezus, uw geliefde. 

 Hij leefde de wijsheid, deelde zijn wijsheid 

 en deelde zijn leven met zijn vriendinnen en vrienden 

 en met allen die met hem wilden zijn. 

 Samen met hen allemaal deelde hij brood en wijn 

 en vroeg hun om hem in dit teken te gedenken. 

 

A: Wij verstaan in Jezus uw bestaan, 

 de zin van ons bestaan. 

 Wij willen delen in zijn wijsheid, 

 in de vruchten van zijn leven. 

 Daarom delen wij brood en wijn, 

 om samen te zijn en met hem te zijn. 

 

 

Breken en delen van brood en wijn 

 

Breken en delen- een eenvoudig ritueel. Door het eten van dit brood verbind je je aan het 

visioen van een wereld waar brood, liefde en recht is voor iedereen. 

 

Iedereen die wil is uitgenodigd. Komt; want alles staat gereed. 

 

 

Slotgedachte – Liesbeth Broekhoff 

 

Er is altijd veel aandacht voor Moederdag. Alle treur- en feestdagen zijn achter de rug en 

dan... O ja, er is ook nog een vaderdag. 

 

Degene die je om die reden deze dag aandacht wil geven hoeft niet je echte vader te zijn.  

Net als moeders kun je in allerlei varianten bedenken wie je als je vader beschouwd. 

Je biologische vader, je opvoeder, een dierbare vriend van de familie, je voogd, een stiefvader 

of de Vader in de hemel. 

Een vader is iemand die je bij de hand neemt en je de wereld laat zien.  

Als je geluk hebt stoere dingen met je doet. 

Ervoor zorgt dat je niet bang hoeft te zijn. 

 

Ik heb het geluk gehad in een groot gezin op te groeien waar vader en moeder veel van elkaar 

hielden en dat merkte je, zo in het voorbij gaan elkaar af en toe een knuffel geven. 

Moeder een lieve geduldige vrouw en Pa een stoere man die de hele club met gezag bij elkaar 

hield.  

 

Hij deed veel voor de kerk waar hij van tijd tot tijd voorging en had een drukke baan. 

Voor mij was hij echt een voorbeeld hoe je je leven op een zinnige manier invult. 
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Met 11 kinderen gaat het natuurlijk niet altijd van een leien dakje, maar als er liefde is komt 

het altijd weer goed. 

 

Trots op zijn gezin nam hij op een dag een zakenrelatie mee naar huis om aan te schuiven aan 

de maaltijd. Grote ovale tafel met de kinderen er omheen op volgorde van leeftijd. 

De man was Frans/Belgisch en sprak een beetje Vlaams. Hij keek zijn ogen uit en zat vol 

bewondering te knikken en merkte ineens op " monsieur Broekhoff u bent een voordelige 

vader" 

Ja.... en voorbeeldig was hij! 

 

Mijn herinneringen aan thuis is jammer genoeg niet voor iedereen weggelegd. 

Als je geen goed voorbeeld hebt gehad zal het moeilijker zijn jezelf een goede vader te 

vinden. 

 

Ik wens een ieder toe dat je iemand in je leven hebt of had die je graag Vader noemt! 

 

Je kunt altijd proberen Vader te zijn voor wie dan ook! 

 

 

Zegenbede 

 

Moge er vrede binnenstromen in ons leven, 

als een vonk van liefde die ons hart raakt,  

 

dat vrede voelbaar mag worden 

zoals een hand die zacht op een schouder wordt gelegd. 

 

Dat vrede hoorbaar mag zijn 

in goede woorden die gesproken worden. 

 

Dat vrede zichtbaar mag zijn 

in het gelaat van een medemens 

 

Dat er vrede ervaren mag worden 

in de sfeer tussen mensen 

 

Moge die vrede die in ons is 

een spoor trekken van liefde - door de tijd heen. 

 

Amen 
 

 


