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Jij bent gezegend!

Om te lezen

2 De Drie-enige omhelst je

2 Korintiërs 13

2 Korintiërs 13:13
In elke kerkdienst ervaren we de zegen van God als er woorden klinken van genade, liefde en eenheid (‘genade’ is altijd
Gods eerste woord in kerkdiensten). De zegen uit 2 Korintiërs
13:13 is wel de bekendste. In deze zegen opent God zich naar
ons als de Drie-eninge. Hij zet ons in de ruimte. De zegen is
een uitnodiging om ondergedompeld in de Drie-enige je weg
te gaan als kind van God.
Kus van God
Opvallend is dat alle 13 brieven van Paulus beginnen en eindigen met die genade. Zo wordt zichtbaar dat genade het meest
basale is wat je kunt bedenken. Gods goedheid (charis) is het
allerbelangrijkste: hij maakt het steeds weer goed met ons.
Opvallend is dat er vlak voor die zegenwoorden van 13:13 in
13:12 over een heilge kus wordt gesproken: de kus als teken
van ver-zoen-d zijn met elkaar. Op vijf plaatsen in het Nieuwe
Testament worden we opgeroepen om elkaar te groeten met
een kus. Vier keer (Rom. 16:16a, 1 Kor. 16:20b, 2 Kor. 13:12a, 1
Tess. 5:26) is dat een heilige kus, één keer (1 Pet. 5:14a) staat
er: ‘Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde’. Zou je de zegen (die ook een omhelzing is) niet ook de kus
van God kunnen noemen. Dan is de zegen aan het einde van
de kerkdienst de kus waarmee God ons op weg stuurt om tot
een zegen te zijn.
Drievoudige zegen
De woorden zijn een en al ontmoeting met de God die liefde is.
De genade staat voorop: Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk en vol zelfovergave. Hij komt vergevend en genezend en
bevrijdend onze levens binnen, nog voordat wij erom vragen.
Christus is daarbij de deur naar de Drie-eenheid: alleen via
geloof in hem hebben we toegang tot de liefdevolle drie-enige
gemeenschap. De liefde staat in het midden: God is (naast
schepper, rechter, koning) allereerst een liefdevolle Vader. Hij
heeft ons zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft (Johannes 3:16). Hij wacht op ons, zoals de vader in de gelijkenis
wacht op zijn jongste (en oudste) zoon. De Geest maakt de
verbinding: hij is de verpersoonlijking van de relatie tussen
Vader en Zoon en schept van daaruit eenheid tussen Gods

Voor een geloofsgesprek
kinderen en hun God en tussen Gods kinderen onderling. Zo
blijkt de Drie-eenheid een ruimte te zijn waarin we eeuwige
genade, liefde en eenheid vinden. Hier zijn we bij het hart van
de God van de Bijbel, die zijn gelaat toont in Jezus Christus
(de omhelzing van de Drie-enige brengt ons in de Jezusruimte). Als deze woorden ons leven binnenstromen en daar werkelijk landen, dan gebeurt er iets heel kostbaars. Kennen we
God zo? Als de God die ons vanuit zijn drieenige gemeenschap
omhelst?
Goddelijke uitnodiging: hemelse omhelzing
De bekende icoon van Andrej Rublev verbeeldt de heilige
Drie-eenheid van God. Als we er lang en liefdevol naar kijken,
ontdekken we nieuwe dingen over het wezen van God. Zoals
predikers het evangelie voor ogen proberen te schilderen met
woorden, zo schrijven iconografen het evangelie in kleuren uit.
We zien drie engelen
(zie Genesis 18). In het
midden: de Zoon die
onze blik richt op de
Vader die aan de linkerkant te zien is. De
Vader zegent de Zoon.
De Geest, rechts in
beeld, is gericht op de
Zoon en de Vader. Er is
een beweging van Vader, naar Zoon, naar
Geest, een beweging die
eeuwig doorgaat. In het
midden is een ruimte
met in het centrum een kelk met wijn als verwijzing naar het
bloed dat Jezus vergoten heeft om ons met God te verzoenen.
De afbeelding is een uitnodiging aan de kijker om binnen te
gaan. Die weg naar binnen, in de liefdevolle gemeenschap van
God, met Christus in het midden, is een weg van lijden en zelfverloochening (in de vierkante opening worden de resten van
gestorven martelaren bewaard), een weg die door het bloed
van Jezus wordt gemarkeerd.

1. Wat zijn jouw eerste gedachten bij
de Drie-eenheid? Hoe zie jij God
vooral?
2. Wat valt jou op de icoon van Rublev vooral op?
3. Herken je Gods uitnodiging om in
zijn liefde binnen te gaan? Wat
weerhoud je om dat te doen?
4. Wat vind je van het beeld van ‘de
kus van God’?
5. De zegen die we ontvangen is een
hemelse omhelzing. Hoe kun je
vanuit die omhelzing leven en hoe
kun je dat aan anderen doorgeven?
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Abel Herzberg (‘Drie rode rozen’)
Er is in ieder woord een woord,
dat tot het onuitsprekelijke behoort.
Er is in ieder deel een deel
van het ondeelbare geheel.
Gelijk in elke kus, hoe kort,
het hele leven meegegeven wordt.

