
Preek bij Mattheus 28 : 16 – 20 en Exodus 34 : 4 – 9 

 

Gemeente van Christus, 

 

Het is vandaag de zondag na Pinksteren en die heet zondag Trinitatis. Zondag van 

de Triniteit, de Drie-eenheid. Vorige week vierden we immers de komst van de 

heilige Geest. En met die Geest is de driehoek compleet: Vader, Zoon en heilige 

Geest.  

 

Dat is dus wel een feestje waard. En tegelijkertijd denk je: hoe vier je nou een 

dogma? Want dat ís de leer van de Drie-eenheid immers. En ook nog eens een 

dogma waar veel mensen maar weinig mee hebben. 

 

Toen ik in Leiden theologie studeerde, heb ik een hele collegereeks gehad over de 

Drie-eenheid. En ik zal u eerlijk vertellen: hoe méér ik erover leerde, hoe mínder 

ik ervan begreep. 

 

Wat ik wél begreep, is dat er van meet af aan binnen het christendom veel 

discussie over is geweest, over die Drie-eenheid. De term zelf is al behoorlijk 

paradoxaal. Op school leren we immers: 3 x 1 = 3. En dus niet 1. En we hebben 

toch 1 God. En dus niet 3. 

 

Nou komt God wel eens vaker verrassend uit de hoek, dus waarom hier niet? 

Bovendien, Jezus is zo nauw op God betrokken, intiem als een zoon met zijn 

vader, dat het ook niet vreemd is dat men ze moeilijk kon onderscheiden.  

 

Hoe dan ook, zónder Jezus hadden wij de God van Israël niet leren kennen. Híj 

werd voor ons de spiegel van God. Zoals een hoogleraar van mij eens zei: “Jezus! 

Daar gaat God.” Maar maakt dat Jezus zélf ook tot een deel van God? En #hoe 

dan? 

 

Dáár ging die collegereeks dus over. Over teksten uit het Nieuwe Testament die 

elkaar tegenspreken. Over hoe Vader, Zoon en Geest zich tot elkáár verhouden. 

Zijn het drie personen, maar één van wezen? Of is het één persoon met drie rollen?  

 

Het ging over het verschil tussen ontologische triniteit en economische triniteit. 

Het ging over een hoge en een lage christologie. En over de tweenaturenleer van 

Christus: was hij God óf mens, of God én mens? Maar stierf hij dan als mens of 

als god? Het ging over één Griekse letter verschil tussen homoi-ousios en homo-

ousios. D.w.z. was Jezus gelíjkend op God of gelíjk aan God? Een puntje op de i. 



En was de Zoon door de Vader dan verwékt of geadopteerd? En hoe zat het met 

de hiërarchie? Ging de heilige Geest alleen uit van de Váder of óók van de Zóón: 

het zogenoemde filioque, ‘zoon ook’?  

 

Ik ben bang dat ik u langzaam kwijtraak. Ik zie ze thuis al afhaken: “Jij nog koffie, 

schat?” “Ja, ik haal wel… Hier is je koffie. Heb ik iets gemist?” “Nee, hoor. Hij 

is nog bezig met de Drie-eenheid.” “Oh, prima. Koekje erbij?”  

 

Nee, ik denk daarom dat ik die drie-eenheid voor nu beter even kan laten rusten. 

Om u niet verder op de proef te stellen. We gaan wat meer down to earth.  

 

Al ís het slot van het Mattheus-evangelie, dat we zojuist lazen, wél een van de 

teksten die vaak is aangehaald als bewijs voor het dogma van die Drie-eenheid. 

Omdat Jezus daar zijn leerlingen opdracht geeft om álle volken tot leerling te gaan 

maken. En om ze daarbij te dopen in de náám van – inderdaad – de Vader en de 

Zoon en de heilige Geest. En dat dóen wij dus ook, tot op de dag van vandaag. 

 

Maar ik ga de focus nu toch even verleggen van een drie-ene God naar een drie-

ene bérg. Dat is de berg in Galilea waar Jezus aan zijn leerlingen verschijnt na de 

opstanding. Want niet alleen Gód telt voor drie, maar ook deze bérg.  

 

Een berg die we gerust Driebergen kunnen noemen. Er staat namelijk niet bij 

wélke berg het is, maar het zouden er zomaar drie kunnen zijn.  

 

Ten éérste doet deze berg denken aan de Berg van de verzóeking. U weet wel, de 

berg uit Mattheus 4, waar Jezus door de duivel op de proef wordt gesteld. Nog 

vóór hij met zijn missie is begonnen. De duivel wil de Zoon van de Vader 

vervreemden. Dus neemt hij Jezus mee op een hele hoge berg, waar hij alle 

koninkrijken van de wereld ziet liggen.  

 

En de duivel zegt tegen Jezus: ik geef jou alle macht over al die koninkrijken. Als 

je míj aanbidt. Éven tegen God, en dan kun je verder áls God. Maar Jezus wijst 

de verzoeking af. Er is maar één God. En alleen díe mag een mens aanbidden. 

 

Nu, aan het slot van het evangelie zegt Jezus op de berg: “Mij is alle macht 

gegeven in de hemel en op de aarde.” De macht die hij weígerde uit de hand van 

de duivel, die heeft hij nu ontvangen van God.  

 

Het is níet de macht van het eigenbelang en de zelfverrijking. Maar de macht van 

de liefde, die uiteindelijk zal overwinnen. Het is de macht die mensen bevrijdt. 



Het is de macht die Jezus bij léven al had laten zien, door demonen uit hoofden te 

verjagen, door mensen van hun schuld te bevrijden, ze van hun ziekte te genezen, 

door hun verdriet te delen en te helen.  

 

Het is níet de macht dat ons niets ergs kan overkomen. Het is niet de macht die 

een gewelddadige dood voor hem zélf kon voorkomen. Maar het is de macht van 

de lange adem. Om deze wereld te voleindigen. Tot een goed einde te brengen.  

 

Dat is de eerste berg. De twééde berg waar je natuurlijk meteen aan denkt, dat is 

de berg van de záligsprekingen. Van de Bergrede uit Mattheus 5 tot 7. Dáár, op 

die berg, had Jezus zijn masterclass gegeven. Aan de open universiteit van 

naastenliefde, vrede en gerechtigheid. Waar de wereld nog stééds naar snakt.  

 

Kijk maar naar de demonstraties tegen racisme en ongelijkheid in Amerika en 

daarbuiten. Níet handig voor corona, wél nodig voor verandering. 

 

Op díe berg van de Bergrede stuurt Jezus nu zijn leerlingen de wijde wereld in. 

Naar al die voortgejaagde, afgematte mensen. Die zijn als schapen zonder herder. 

Mensen die niet meer kunnen ademen. En een schepping die buiten adem is.   

 

Jezus stuurt zijn leerlingen, om ál die mensen, over de héle wereld, tot zíjn 

leerlingen te maken. Tot eeuwige studenten aan de hogeschool van geloof, hoop 

en liefde.  

 

Zodat wij eindelijk, ooit, zullen leren leven in vrede met elkaar. Als we eerlijk 

leren delen. Als we liever geven dan ontvangen. Als we niet meer oordelen. Trouw 

zijn aan elkaar. Durven vergeven. Waarachtig zijn en echt. Als we geweld zullen 

afleren. En kracht herkennen in zwakte.  

 

Dat is de tweede berg. En de dérde berg die hier in het vizier komt, dat is de berg 

Sinaï. De berg van de godsopenbaring, van de tien woorden. De berg uit Exodus, 

waar God zich aan Mozes laat kennen. Waar hij zich aan ons voorstelt als een 

God die – ik citeer - liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.  

 

Een God die weliswaar niet van suiker is, die niet alles over zijn kant laat gaan - 

en gelukkig maar – maar die de liefde altijd weer voorop stelt.  

 

Het is een God die naar ons toe komt en met ons meegaat. Wat zijn naam is? “Ík 

zal er zijn.” En wat zegt Jezus tegen zijn leerlingen? “Ík ben met jullie.” De Vader 

en de Zoon doen dezelfde belofte. De appel valt niet ver van de boom… 



Drie inspirerende bergen dus herbergt die ene berg, waar Jezus zijn leerlingen op 

weg stuurt. De wijde wereld in. 

 

Zouden ze er zin in hebben? Zouden wíj er zin in hebben? Zouden ze bergen gaan 

verzetten? Of zouden ze er als een berg tegenop zien? 

 

Misschien wel allebei. Wat in elk geval opvalt, is hoe de leerlingen reageren als 

Jezus verschijnt, daar op die berg. Want wat staat er? “Toen ze hem zagen 

bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.”  

 

Zelfs nu, in de láátste regels van zijn evangelie, schrijft Mattheus over twijfel. Een 

vrome monnik die in een ver verleden deze woorden overschreef, vond dit maar 

niks.  

 

Het kan toch niet zo zijn dat de leerlingen, die Jezus al die tijd hadden gevolgd en 

die nu zelf de wijde wereld in moeten, dat die op het laatste moment nog twijfelen. 

Dus veranderde hij eigenhandig de tekst in: “zij aanbaden hem en twijfelden níet.” 

 

Gelukkig wist Mattheus beter. Het is eigen aan volgelingen van Jezus, dat ze ook 

twijfelen. Geloof heb je nooit in the pocket. Nooit kant en klaar. Geloof gaat over 

ongeloof. Vertrouwen gaat over angst. En er zijn vragen die altijd weer 

terugkeren. Bij de man op de berg hoef je je daar ook nooit voor te schamen. 

 

Hij kent ons wel beter. En oordeelt niet. De leerlingen bewijzen hem eer, maar 

enkelen twijfelen nog. Wie die enkelingen zijn, staat er niet. Het doet er ook niet 

toe. Want zij staan model voor alle leerlingen.  

 

Het is een twijfelachtige eer, die ze hem brengen. Het is aanbidding, maar niet 

zonder een zekere aarzeling. Een soort innerlijke verscheurdheid. 

 

En is dát niet herkenbaar? Dat je aan de ene kant gelooft in die God die een leven 

lang met je meegaat? In dat verhaal van Jezus, dat ook jouw verhaal is? Maar dat 

je je aan de andere kant ook afvraagt: is het wel waar? Geloof ik niet in een illusie? 

 

De ene kant van jou wil vertrouwen. De andere kant schreeuwt om bewijs. De ene 

helft van jou wil het wagen. De andere helft is nog aan het rekenen. 3 x 1 = 3. Dus 

niet 1. 

 

En die ópdracht van Jezus aan zijn volgelingen, om alle mensen uit alle volken te 

dopen en het evangelie te verkondigen? Voelt dat niet ongemakkelijk? 



Wij zijn niet zo van de verkondiging aan wie het maar wil horen. Of niet wil 

horen. Ik zeg ‘wij’, maar misschien onderschat ik u. Wij gaan niet in de 

hoofdstraat van Apeldoorn mensen aanklampen om ze te zeggen dat Jezus ook 

van hén houdt. Je moet er niet aan denken. Bekeringsdrang, zieltjes winnen, het 

is niet onze stijl. 

 

Maar hoe dan wel? Wij hebben toch iets waardevols ontdekt in ons geloof? Wij 

zijn toch gehecht aan onze kerk? Onze gemeenschap? Waarom zouden we 

anderen daar niet deelgenoot van willen maken? 

 

Ik denk dat de schroom te maken heeft met die twijfelachtige aanbidding, met die 

twee kanten in onszelf.  

 

Want is geloof niet veel te subtiel om van de daken te schreeuwen? Is geloven 

niet veel meer een weg om te gáán dan een point of no return? Is God niet teveel 

een mysterie om hem in hapklare brokken aan de man te brengen? 

 

Misschien is dat dogma van de Drie-eenheid alleen dáárom al de moeite waard 

om te vieren. Juist omdát we er geen snars van begrijpen. En daardoor zéker weten 

dat God altijd groter is en anders dan wij denken. 

 

Want voor je het weet, overschreeuw je jezelf. Overschreeuw je je twijfel. Neem 

je elkaar de maat met je geloofszekerheden. Dat willen we niet. Maar hoe dan 

wel? 

 

Er is een mooie uitspraak van de heilige Franciscus van Assisi. Die schijnt gezegd 

te hebben: “Verkondig het evangelie, desnoods met woorden.” 

 

Met andere woorden, waar het uiteindelijk om gaat in het volgen van Jezus, is hoe 

je je léven leeft. En of je de líefde eert. De liefde voor God en dus voor elkaar.  

 

Dát moet het verschil maken. Dát moet anderen inspireren om dezelfde weg te 

gaan. Om óók een leerling te worden. Om óók iets van die Bergrede in praktijk te 

brengen. Iets van de hemel op aarde te vestigen. 

 

En daarvoor hoef je geen supergelovige te zijn. Geen ballotage te doorlopen. Want 

Jezus maakt geen onderscheid tussen zijn leerlingen. Want wat staat er? “Jezus 

kwam op hen toe.” Hij overbrugt zelf de afstand en de twijfel.  

 



En hij spreekt ze állemaal tegelijk aan, de aanbidders en de twijfelaars. Hij neemt 

ze állemaal in dienst, geeft ze dezélfde opdracht: ga op weg. Want dit verhaal 

moet wél de wereld in. En daar zijn wij állemaal voor nodig. 

 

Dus: ga maar op weg, jij thuis op de bank, jij hier in de kerk. Ga maar op weg, 

met je geloof en met je twijfel. Ga maar op weg, met je angst en je vertrouwen. 

Ga maar op weg, met je kyrie en je gloria. 

 

Als je maar gáát. En op jóuw manier Gods liefde verspreidt. En híj gaat met je 

mee. Of het nu als Vader is, of als Zoon of als heilige Geest. Of alle drie. 

 

Ik ben met je, zegt God. Alle dagen.  

 

Dus ga op weg. En verkondig het evangelie. Desnoods met woorden. 

 

Amen. 

 

 

  

 

 

  


