
Verkondiging 30 mei 2021 

Thea van Blitterswijk 

 

Prent het in uw hart: de Heer is God in de hemel boven 

en op de aarde beneden;  

er is geen ander!!! 

 

Alle diensten in de synagoge worden met dit Aloene gebed besloten,  

Zo werd het al vermeld in het boek Deuteronomium,  

een van de oudste boeken in onze Bijbel.    

Jezus, de mens die door zijn tijdgenoten als ‘rabbi’ werd gezien,  

kende deze woorden niet alleen, maar leefde er ook naar en uit…   

 

Het Mattheus evangelie sluit af met vergelijkbare woorden.  

Jezus geeft een opdracht aan zijn leerlingen en stuurt hen de wereld in.  

 

Trek de wereld in en maak alle volkeren tot mijn leerlingen:  

in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! 

 

Woorden die door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag,  

wijze en vast ook minder wijze mensen, discussieerden en zochten, 

vochten en sloten weer vrede over die grote vraag wie God nu eigenlijk is.  

Is God groot? Is God goed? Is God liefde? 

God is liefde? Maar hoe zit het dan met alle oorlogen, met al het geweld en misbruik 

dat in Godsnaam is gepleegd? 

 

Al snel na de dood en opstanding van Jezus kwam daar een nieuw discussiepunt bij… 

Wie was die Jezus van Nazareth? Gods Zoon? Mensenzoon?  

Die joodse rabbi die niet alleen Gods woord verkondigde,  

maar ook in zijn hele manier van doen getuigde van Gods aanwezigheid in onze wereld? 

 



Daarover gingen mensen met elkaar in gesprek, 

want leren, zo vonden de joden en de eerste christenen,  

kun je vooral als je luistert naar de mens die naast je staat,  

als je opvattingen, kennis, verlangens en emoties deelt,  

schurend en schavend aan elkaar op weg naar een antwoord, 

dat nooit de laatste waarheid is.  

Op het eerste concilie van Nicea in het jaar 325 werd vastgelegd 

dat Jezus Gods zoon is en Mensenzoon tegelijk. ..  

een vergadering waar ook de Heilige Geest een belangrjike plaats kreeg… 

De Geest die ons beweegt, bij de hand neemt en op weg zet,  

op weg gezet naar de toekomst… om vrede tegemoet te gaan. 

Straks zullen wij dit uitzingen in het slotlied! 

 

Wij, in de 21e eeuw, zien in Jezus vaak een mens zoals God deze heeft bedoeld. 

Gods zoon, die ons leert niet alleen onszelf en onze dierbaren,  

maar juist ook Gods liefde voor zijn schepping,  

voor mensen die anders zijn dan wij leren kennen 

 

Zo gaan wij zoekend, zonder al te veel zekerheden 

onze weg door het leven…  

soms is het immers bijna niet te doen… lijkt het of het leven alleen maar moeilijk is, 

alsof alles in de knoop zit, je komt er niet meer uit…   

 

Vader, Zoon en Heilige Geest, leert Nicea ons…  

Kan het ook Moeder, Zoon en Heilige Geest zijn? 

Of desnoods Vader, Dochter , Heilige Geest? 

vragen steeds vaker gelovigen en niet gelovigen zich af.. .  

 

Kan er ook een plaats zijn voor Maria, de moeder van Jezus,  

Een vrouw getooid met meer namen dan wij kunnen kennen,  

leidsvrouw en veilige haven voor velen.  



 

 

Twee weken geleden vierde ik samen met mijn man en vele bedevaartgangers 

de Sint Jan in Den Bosch,  

Op het boekje dat wij ontvingen staat in deze Mei maand  

een afbeelding van een schilderij uit het jaar 1700 in Augsburg.. 

Maria die de knopen ontwart, is het thema van deze mariamaand.  

 

Maria omringd door engelen, 

een engel rechts reikt haar een koord aan, een touw dat vol zit met knopen 

Maria kijkt er met aandacht naar en haalt met geduld de knopen los. 

en de engel links neemt een glad touw, zonder knopen, van haar aan.  

 

Een afbeelding die bij velen herinneringen zal ophalen aan een man of vrouw 

die probeert de wol van een uitgetrokken breiwerk uit de knoop te halen.  

We weten dat daar geduld voor nodig is, geduld en aandacht.  

en tegelijk ook liefde voor de draad zelf, 

ongeduld zal er immers toe leiden dat de draad wordt afgebroken  

en hele stukken in de prullenbak verdwijnen.  

 

Maria die de knopen ontward, Maria die ons gebed hoort en ons kan helpen  

om knopen op onze levensweg te ontwarren. 

 

Goed gekozen dat thema in deze tijd… 

Knopen op onze levensweg, maar ook knopen in onze wereld, in onze samenleving.  

Ieder van ons heeft dan direct een beeld van zo’n knoop in het eigen leven. 

momenten in je leven waarop je niet meer weet hoe het verder moet, 

in tijden dat je rondloopt met een knoop in je maag, 

je lijkt niet verder te kunnen, de knoop houdt je tegen…  

 

Als je er midden in zit, lijkt zo’n knoop niet te ontwarren,  



gaande weg, met geduld, aandacht en gebed,  

ontdek je dat het wel kan, dat je verder kunt op je levensweg . 

verder in de wetenschap dat die levensweg nooit helemaal zonder knopen kan zijn.  

 

Het afgelopen jaar leek ook onze wereld, onze samenleving  

ineens vast te lopen in knopen.  

Knopen moesten worden doorgehakt, door politici,  

wetenschappers, artsen en verpleegkundigen 

beveiligers, ondernemers en hulpverleners.  

omdat mannen en vrouwen die wachten op een operatie  

omdat mensen in opstand kwamen tegen opgelegde maatregelen, 

omdat het de eigenaar van een mooi bedrijf niet meer in slaap kwam.  

 

Gelukkig kunnen wij weer verder,  

knopen lijken ontwart,  

en wat mogen wij gelukkig zijn te leven in een land,  

waar het ook kan..  weer in beweging te komen.  

Velen van ons zijn veilig en gevaccineerd 

En alsof de natuur dat met ons wil vieren,  

heeft ook de zon de weg door de wolken gevonden.  

 

Wij mogen verder, op onze weg door het leven,  

de toekomst in… om vrede tegemoet te gaan.  

In naam van onze God die wij noemen: 

Vader, zoon en heilige Geest,  

 

Amen.  

 


