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Een muziekstuk vraagt erom dat het eindigt met een sterk slotaccoord. Vaak             

kun je horen dat de componist er alle zorg aan heeft besteed. Dat is niet               

vreemd want het slotaccoord bepaalt de indruk die van het stuk blijft hangen.             

Voor de laatste keer wordt nog even geprobeerd de toonaard, het eigen            

karakter van het stuk, te laten uitkomen.  

Een slotaccoord is geen korte samenvatting van de rijkdom aan melodieën die             

in het stuk zijn uitgewerkt. Het staat enigszins op zich maar is uiteraard wel              

sterk verwant aan de melodieën. Je herkent er de overheersende klankkleur           

van. Het is er om het gevoel te vertolken dat in de melodieën doorklinkt.  

Het feest van de heilige drievuldigheid vandaag, op de eerste zondag na             

pinksteren, is bedoeld als het slotaccoord van de viering van het hele kerkelijk             

jaar. Dat heeft zich ontvouwd als weergave van de menswording van Gods            

Zoon in onze mensen-geschiedenis. Die werd aangekondigd, en we waren er           

getuigen van hoe die zich voltrok in achtereenvolgens Zijn geboorte, Zijn           

openbaring, Zijn leven onder ons mensen in dienstbaarheid, in Zijn verlossend           

lijden, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart om uit te lopen op de komst van de              

Heilige Geest. We vierden die de afgelopen zondag op pinksteren.  

Vele maanden lang hadden we zo de gelegenheid het hele heilsgebeuren te             

overdenken, in ons opte nemen en te vieren. Stap voor stap ontvouwde het             

zich voor ons, nietig in het begin, langzaam zich profilerend, om ten slotte             

zich te ontladen in het felle contrast van dood en opstanding, en te eindigen in               

de aanstekelijke vreugde van de Heilige Geest.  

Vandaag horen we op het feest van de Heilige Drievuldigheid wat je het              

slotaccoord kunt noemen. Dat brengt de stemming tot uitdrukking die na het            

meebeleven van de geheimen van onze verlossing in ons achterblijft, een           

stemming van dank aan God die zich zo met heel Zijn wezen voor ons lot heeft                

ingezet, die heeft laten zien wie Hij ten diepste voor ons wil zijn.  

In alle godsdiensten komen we het besef tegen dat het wel en wee van de                

mensen de Godheid niet onberoerd laat. Die laat zich gelden, doet iets voor             

Zijn mensen. Hij zendt hulp, brengt redding. Zijn daadwerkelijke aanwezigheid          



kent veel schakeringen.  

Vaak is er sprake van een tussenfiguur, in de persoon van een begenadigd              

mens die dichtbij God leeft en zijn medemensen Gods woorden overbrengt. We            

horen van iemand die als een gezondene van Godswege in de wereld optreedt             

en overtuigend weet te spreken van Gods meeleven met Zijn mensen.  

Die indruk maakte vooral ook Jezus. Hij is een profeet, zeiden de mensen              

toen ze Hem hoorden. Kennelijk was Hij meer vertrouwd met God en Zijn             

geheimen dan gewone stervelingen dat zijn. Hij doet opmerkelijke dingen,          

geeft mensen aan zichzelf terug, verricht genezingen. Hij leeft opvallend dicht           

bij Gods mysterie en brengt anderen daarmee in contact. Door Hem komt God             

redding  brengen aan ons mensen.  

De voorstelling dat een begenadigd mens namens God een boodschap aan            

mensen brengt of namens Hem bevrijdende daden stelt, kan inhouden, dat           

God zelf, hoezeer ook met mensen begaan, toch op afstand blijft. Stuurt Hij             

immers niet iemand anders om daardoor de mensen te laten weten dat Hij om              

hen geeft ?  

Het geheel eigene van ons christelijk geloof is dat het niet iemand anders is               

die de verbindende schakel is tussen onze aardse werkelijkheid en Gods verre            

hemel. Zonder op te houden God te zijn, kon God zelf tot ons komen omdat Hij,                

als God, Vader, Zoon en Heilige Geest is. Die unieke mens Jezus, die als geen               

ander over God sprak, van wiens handelen als van geen ander de suggestie             

uitging van Gods nabijheid, Hij was Gods eigen Zoon.  

Het is een ontzaglijke gewaarwording geweest voor de eerste christenen zich            

bewust te worden van dat groeiend besef, dat Jezus niet slechts een profeet             

was zoals Jeremia dat was geweest, of Johannes de Doper, dat Hij niet slechts              

toegelaten was tot Gods geheim, maar dat Hij daar thuis hoorde, dat Hij daar              

Zijn geboortegrond had. Wij horen de echo van die gewaarwording in wat de             

evangelist Johannes zegt : Hij die door God is gezonden, spreekt Gods eigen             

woorden. Zo mateloos schenkt God Zijn Geest. 

Gods verhevenheid blijkt geen afstand scheppende verhevenheid te zijn.          

Gods liefde voor de wereld bestaat niet hierin dat Hij iets van Zijn overvloed              

meedeelt. God wil zichzelf aan ons geven. Als Hij ons hart zoekt, engageert Hij              



zich met heel Zijn wezen. Zoveel zijn wij Hem waard. Die eer doet Hij ons. 

“Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft             

gegeven, opdat wie in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben.” Dit motief heeft             

doorgeklonken in alle vieringen waarin we hebben stilgestaan bij het geheim           

van de menswording van Gods Zoon. De menselijkheid van Jezus Christus is de             

menselijkheid van God zelf. Onze God is op goddelijke wijze menselijk en op             

menselijke wijze goddelijk. Dat is Zijn mysterie. Hem zij de eer in alle             

eeuwigheid. 

  

 


