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Mt. 28,16-19 – Trinitatis, betekenis door relaties 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Natuurkundigen wagen zich met regelmaat aan grote vragen. Het laatste boek van Stephen Hawking heet 

zelfs “Antwoorden op de Grote Vragen”. Natuurkundige Paul Davies schreef een boek waarin hij zich waagt 

aan de vraag wat leven nu eigenlijk is.i We zien het overal om ons heen, maar een sluitende definitie hebben 

mensen nog niet kunnen geven. Ik zal het eind van het boek niet verklappen … Het is me deze morgen te 

doen is om een verhaaltje dat hij vertelt in dit boek. Dat verhaaltje heet: “Waarom biologen geen radio 

kunnen maken.” 

[dia 2 tonen – plaatje binnenkant radio] 

Als een radio het niet meer doet en je wilt ‘m repareren, dan maak je ‘m open. Maar (zo zegt Davies): je 

moet een idee hebben van waar een radio toe dient, wat het geheel doet, om ‘m te kunnen maken. De 

antenne van een radio vangt signalen op en die worden door de diverse onderdelen weer omgezet naar 

geluid. Een radio-maker zal denkend vanuit dat geheel de onderdelen langslopen. De radio bijvoorbeeld 

eerst aansluiten en aanzetten: komt er iets van geluid uit? Ontvangt ie een signaal, doen de luidsprekers het, 

enz.? Vervolgens kan de reparateur gericht zoeken naar het defecte onderdeel of onderdelen die vervangen 

moeten worden. Wezenlijk om een radio te kunnen maken is dat je weet waar het geheel van de radio voor 

dient, wat het apparaat zou moeten doen als ie werkt. Het geheel is van essentieel belang om te begrijpen 

wat de onderdelen doen of zouden moeten doen. 

 

Waarom kunnen biologen dan geen radio maken? (volgens Davies dan hè) Omdat er binnen de biologie de 

neiging bestaat om niet (meer) naar het geheel te kijken. In plaats daarvan wordt heel specifiek ingezoomd 

op de individuele onderdelen en gekeken wat elk onderdeeltje voor zich doet. Zo kun je ontdekken dat een 

condensator elektrische lading vasthoudt, en een transistor elektronische signalen versterkt of schakelt. Bij 

deze benadering van een kapotte radio zal om te beginnen al niet in beeld zijn of de radio het nu wel of niet 

doet. De radio wordt uit elkaar gehaald en na veel puzzelwerk zal (mogelijk) benoemd kunnen worden wat 

ieder onderdeel (vermoedelijk) doet. En dan? De radio is ontleed, ieder onderdeel benoemd, maar waar het 

geheel toe dient – geen idee. Een beetje als: de operatie is geslaagd, maar de patiënt is helaas overleden. 

[naar lege dia] 

Davies doet vast geen recht aan zijn biologische vakgenoten, maar het punt dat hij maakt komt mij over als 

terecht: wij kúnnen ons verliezen in de details, terwijl we vergeten dat alleen vanuit het samenhangend 

geheel is te begrijpen waar een onderdeel voor dient.ii Zonder het geheel blijven de details zonder 

betekenis.iii Het zoekraken van het geheel is iets waar wie zorg nodig heeft regelmatig mee geconfronteerd 

kan worden. Nog altijd te vaak hoor ik van mensen verhalen dat ze van de ene naar de andere specialist 

gestuurd worden, die ieder een onderdeel van het menselijk lichaam uit en ten treure kent. Maar er is 

niemand die naar het geheel kijkt, de complete mens die zorg nodig heeft. 

[tonen dia 4 – plaatje ouder echtpaar] 
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In de ouderenzorg leidt het uit het oog verliezen van het geheel bijvoorbeeld tot schrijnende situaties. Het 

uit jarenlang samen optrekken ontstane geheel van een echtpaar wordt tamelijk rücksichtlos uit elkaar 

getrokken, omdat de ene partner een andere zorgindicatie heeft dan de andere. 

[tonen dia 5 – ouder echtpaar in tweeën gesplitst] 

De onderdelen (de echtgenoten) worden op zichzelf goed verzorgd; maar het geheel van hun relatie is uit 

elkaar getrokken. 

[naar lege dia] 

Davies trekt het idee van het belang van het geheel door naar zijn vraag wat leven eigenlijk is. Die vraag kun 

je niet beantwoorden door steeds meer in te zoomen op de detail-onderdelen van levende wezens. Je moet 

de vraag benaderen door te kijken naar het geheel: wat doen levende wezens; hoe werken de onderdelen 

samen? Het geheel van de onderdelen en hoe ze met elkaar verbonden zijn en samenwerken geeft je pas 

een richting van een antwoord. Niet het blindstaren op de details. Onderdelen hebben alleen betekenis in 

samenhang met het geheel.iv 

 

Nu is de stelling die Jezus inneemt in de laatste verzen van Matteüs te horen als: “Het geheel dat ben Ik”.v 

Gemiddeld genomen is één van de grootste vragen die we als mens kunnen stellen, de vraag naar de zin van 

het bestaan. Waarom is er iets en niet niets? Waarom ben ik er? Het is de vraag naar de functie van een 

radio – maar dan die vraag uitvergroot naar het hele universum. Wat ‘doet’ dit geheel? Niks, zeggen 

sommigen. Het geheel doet niks, het is een toevallig samengeraapt zooitje. Je mag dat vinden, natuurlijk. 

Maar ik mag me dan afvragen of we daarmee niet iets heel moois laten liggen? 

 

Jezus zegt: de zin van dat geheel, dat ben Ik. Dat wil zeggen: dat laat Ik zien, in wie Ik ben, in wat Ik doe. En, 

zegt Jezus, Ik ben dat niet op mezelf alleen.vi Ook Jezus is wie Hij is als onderdeel van een geheel. Jezus, als 

Zoon, is onlosmakelijk verbonden met God de Vader en God de Geest. Vader, Zoon en Geest – ieder krijgt 

betekenis dankzij de relaties van het geheel. Hoe kan een Vader vader zijn, zonder een kind? Een Zoon kan 

niet zonder Ouders; en beide kunnen niet zonder de Geest die de verbindingen maakt. Een oud-christelijk 

beeld voor deze Drie-eenheid is dat van de dans. Drie personen dansen met elkaar, hun dans verbindt hen 

met elkaar; hun dansen maakt dé Dans. En het mooie is: wij mensen worden uitgenodigd mee te doen in die 

dans. Aan te haken, het ritme op te pakken en mee te doen. Ons deel te weten van het geheel van deze 

Dans.vii 

 

Tegelijkertijd betekent hun eenheid, hun wervelende dans, niet dat zij hun eigenheid verliezen. Jezus blijft 

voor ons medemenselijk herkenbaar. God als Schepper mag ons het vertrouwen geven dat onze 

werkelijkheid en wie we zijn een Bron heeft, en dat die bron Liefde heet. De Geest blaast ons aan, als de 

wind en als een vuur – vragen we ons af of God wel dichtbij ons is, dan mogen we God al ervaren in het 

gegeven dat er levenskracht, levensadem, geest in ons is. Ieder hebben ook hun eigen betekenis, maar de 

samenhang tussen deze drie als één God is essentieel om hun eigenheid te verstaan.viii 

 

Niet voor niets worden de Namen van deze Drie genoemd bij de doop. Gedoopt worden betekent je eigen 

leven verbinden aan het geheel, de eenheid waar deze Drie voor staan. Hanna Lam heeft het zo gedicht (lied 

354): 
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Zo komt jouw leven aan het licht, 

Zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 

Gods adem heeft je aangeraakt 

En jou tot bondgenoot gemaakt. 

 

Ben je zonder de doop dan zinloos bezig? Niet perse. Maar – en misschien is het een beetje plat – laat ik de 

vergelijking met de radio doortrekken. Ieder mens kan op zichzelf een goedwerkend onderdeel zijn: een 

condensator (spanning goed opvangen bijvoorbeeld); een schakeldraad (een mensenverbinder); een 

luidspreker (mooi spreken of zingen, of allebei); enzovoort. Als onderdeel kun je een prima rol vervullen in 

het leven. Wel zegt de doop ons: je kunt zoveel meer zijn als je onderdeel van het geheel weet. In die zin is 

gedoopt worden een vorm van medicijn tegen het doorgeslagen individualisme van onze tijd. Bij dat 

doorgeslagen individualisme moet je zelf, en alleen jijzelf, uitvinden wie je bent. Dat wordt vaak gebracht als 

een bevrijding: alleen jij weet wie je bent! Volg je hart! Maar het leidt in de praktijk tot grote vertwijfeling.ix 

Mensen gaan letterlijk stuk aan deze vraag; of stellen de vraag maar niet meer en laten zich onbewust 

vermaken tot consumeer-radertje in de grote economische machine. Want of we het nu willen weten of 

niet: mensen bestaan niet op zichzelf, we zijn altijd deel van een groter geheel. 

 

Als christenen, dankzij Christus, iets van weet van het grotere geheel hebben waar alle mensen zich 

onderdeel van mogen weten – dan ligt het toch voor de hand dat we geroepen worden dit te delen met 

anderen? Stel: iemand worstelt gefrustreerd met een puzzel, en jij weet iets van het antwoord; en diegene 

vraagt je om hulp – dan zwijg je toch niet? Ik weet: in het verleden hebben christenen hun hulp zogezegd 

opgedrongen; dat werkt niet. Maar van de weeromstuit zijn we zo in onze schulp gekropen, dat ik soms de 

indruk krijg dat we vooral zeggen: wij weten het ook allemaal niet … Waarom zouden we dat doen? Als we 

weet hebben van Christus? Als we putten uit de wijsheid die de Bijbel ons aanreikt? Waarom zouden we zelf 

ons licht onder een emmer verstoppen?x 

 

Natuurlijk: er is het risico dat christenen zich gaan gedragen als betweters. Maar als we juist deze laatste 

woorden van het Matteüs-evangelie tot ons door laten dringen, zien we dat ook daar een medicijn voor is. 

Jezus stuurt zijn leerlingen op weg om het goede nieuws met de hele wereld te delen – en nogmaals: het ís 

toch goed nieuws als we weet hebben van het geheel, van de zin van ons bestaan? Maar let op: ze blíjven 

leerlingen. In het christendom zijn er geen goeroe’s of meesters: iedereen blijft altijd leerling, want er is 

maar één Meester aller dingen (lied 352, nog een dooplied). Geen christen kan dus ooit doen alsof hij of zij 

álle wijsheid in pacht heeft – dan zou je jezelf tot Meester verheffen, en dat kan niet. Bescheidenheid zit dus 

in de christelijke missie ingebakken. Maar in alle bescheidenheid mogen we wel delen van wat we in Christus 

vinden. 

 

Daartoe worden we geroepen, worden we gezonden. We hoeven dat gelukkig niet op onszelf alleen te doen, 

want Jezus blijft in Gods Geest met ons verbonden en gaat met ons mee. 

[tonen dia 7] 
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Want Hij belooft ons: 

 

 

 

In de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest. 

i “The demon in the machine”. 
ii Ik las deze dagen in het Bonhoeffer Brevier (oorspronkelijk in het Duits uitgegeven in 1963; ik lees ’t in een vertaling 
uitgegeven door Ten Have). Hierin staan bij elke datum van het jaar korte overdenkingen van Bonhoeffer, steeds een 
aantal bij elkaar (dagen na elkaar) rondom één thema. Toevallig lopen de hoogtijdagen aardig op met de data van dit 
jaar. Zo staat begin juni het mysterie van de Drie-eenheid centraal. De dagen 4 t/m 7 juni gaan uit van 1 Kor. 2:7-10. En 
de eerste datum gaat over respect voor het mysterie. Mensen willen dat mysterie ontleden, met als gevolg dat het 
gedood wordt. Bonhoeffer pleit ervoor het mysterie levend te houden. Hij vergelijkt in de bijdrage bij 5 juni dit met het 
mysterie van de liefde: mensen die elkaar liefhebben komen elkaar zeer na, maar dat verdiept juist het mysterie van 
hun liefde. 
iii Natuurkundigen Bohm en Peat wijzen op een analogie met de werking van het menselijk oog. Het oog kent o.a. twee 
gebieden: één voor details (fovea centralis), één voor het grotere geheel (periferie van de retina). Wanneer het deel 
voor de details beschadigd raakt, kan iemand toch nog enigszins zien. Wanneer het deel voor het grotere geheel 
beschadigd raakt, verliezen ook de details hun betekenis – met alleen zicht op de details ben je effectief blind (Science, 
Order and Creativity, p. xviii). 
iv Theoloog Miroslav Volf wijst op het belang van de onderlinge relaties voor het werkelijk verstaan van de betekenis 
van alle ‘dingen’ in Flourishing (2015), p. 203. 
v Op die manier is het woord dat met “macht” (Grieks: exousia) vertaald wordt te verstaan; er ligt in dit woord een 
relatie met “zijn” (ousia). Er ligt in die zin (Mt. 28,18) ook een verband met de uitspraak in één van Paulus’ brieven dat 
(uiteindelijk) God alles in allen zal zijn (1 Kor. 15:24-28). 
vi Niet zozeer hier in het Matteüs-evangelie, maar vooral in het Johannes-Evangelie, waarin Jezus met regelmaat zegt 
dat de Vader en Hij één zijn; en zijn leerlingen uitnodigt te delen in die eenheid (zo bv. in Joh. 17:21). 
vii Ik vond dit beeld van de dans voor de Drie-eenheid in Tim Keller’s boek “In alle redelijkheid” (hoofdstuk 14); hij wijst 
dat de Griekse kerkvaders spraken over de perichoresis van God: ronddansen of rondvloeien; ons woord choreografie 
klinkt erin door. In de noten bij dit hoofdstuk (noot 4) wijst Keller erop dat het gedachte-goed van de Triniteit een 
nieuwe uitweg biedt uit de tegenstelling tussen individualisme vs. collectivisme (als in de vraag: wat is belangrijker, het 
collectief of het individu?) – de Triniteitsleer zegt: beide zijn even belangrijk, de individuele personen evenzeer als de 
collectieve eenheid, het één gaat niet boven het ander uit. 
viii Bij GeloofsABC spraken we over de vrucht van de Geest, zoals Paulus die beschrijft in Gal. 5:22-23. Collega Jils Amesz 
reikte daarbij de gedachte aan dat Paulus weliswaar negen waarden noemt (zoals ‘liefde’, ‘geduld’, ‘vreugde’ e.a.), 
maar die negen noemt onder de noemer van één vrucht (het zijn dus niet afzonderlijke vruchten van de Geest). Zij 
hebben ieder hun eigen betekenis, maar die betekenis is onlosmakelijk verbonden met het geheel van de andere 
waarden (dat is bv. zichtbaar te maken in een contrast: vreugdeloze liefde is geen liefde; liefdeloze vreugde is geen 
vreugde; etc.). 
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ix Ik denk aan de verwoording van deze vertwijfeling in Bonhoeffer’s gedicht ‘Wie ben ik?’; en met name ook de 
troostrijke laatste zinnen van dit gedicht: “Wie ben ik? // Eenzaam vragen drijft met mij de spot. // Wie ik ook ben, Gij 
kent mij, // Van U ben ik, o God!” 
Misschien is de uitzichtloze vertwijfeling waar sommigen (velen?) met deze vraag “Wie ben ik?!” op uitkomen ook te 
zien als een uiting van de ‘bezoeking’ waar in Exodus over gesproken wordt. Als we ons losmaken van God (waar we de 
vrijheid toe hebben), eindigen we in een woestijn van vertwijfeling (“Land of confusion”, met de titel van een lied van 
Genesis). 
x Zie een preek over Mt. 5,13-16; juist ook in verbinding met de doop. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: jullie zíjn het licht 
voor de wereld, je bént het al; je hoeft het niet eerst te worden, je hoeft jezelf niet eerst te bewijzen. Het belangrijke 
risico is vooral dat je zelf een emmer (een korenmaat) over je licht heen zet. 


