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In zijn meest bekende boek, de Belijdenissen, beschrijft Augustinus heel 

indringend hoe hartstochtelijk hij heeft gezocht naar God.  

Naar zijn God. Hij zocht vanuit de diepte van zijn eigen persoon, hij zocht 

met heel zijn hart. Hij beschrijft ook dat hij stap voor stap heeft leren zien 

dat zijn hart, en zijn leven, vol zat met gevoelens en verlangens, die zijn 

zoeken in de weg stonden. Als hij zijn Belijdenissen schrijft is het een jaar 

of tien verder, en dan heeft hij veel dingen anders leren zien.  

En één ding heeft hij heel diep leren zien, namelijk dat God geen mens 

ooit in de steek laat.  

‘Ook een hart dat zich afsluit voor u, God, kan uw oog niet buitensluiten. 

En hoe verhard een mensenhart soms ook is, wij kunnen uw hand niet 

tegenhouden. U weet ons hart weer zacht te maken, met barmhartigheid 

of met straf. Voor de warmte van uw gloed kan niemand zich verbergen. 

Mensen zijn vaak blind’, zegt hij, ‘en ze denken van u weg te lopen. Maar 

in hun blindheid zien ze niet dat ze op hun vlucht weer uitkomen bij u, 

terwijl ze juist dachten dat ze u ontliepen’.  

En directer over zichzelf zegt hij dan: ‘Ik zuchtte en u hoorde het. Ik dreef 

stuurloos rond, maar u stond bij mij aan het roer. Ik liep over de brede 

weg van deze wereld, maar u liet mij niet los.’ 

Dit zijn woorden om over na te denken. Ze laten voelen waar het hart van 

God klopt. Deze passage – en het boek kent veel van zulke passages – 

deze passage kwam bij mij boven toen ik nadacht over  het korte gedeelte 

dat we vandaag lezen uit het evangelie van Johannes.  

Als je niet oppast, is de lezing voorbij, voordat je weet waar het over 

gaat, wat Johannes bedoelt. Maar het staat er wel: God heeft onze wereld 

lief gekregen, zo lief gekregen, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven om 

niemand van ons, mensen, verloren te laten gaan.  

Het staat er in een paar woorden. Een paar heel geladen woorden. 

 

Augustinus formuleert het anders. Maar de inzet God voor ons mensen is 

in de woorden van Johannes even groot en even totaal als bij Augustinus. 

En dat is wat ik u vandaag zou willen zeggen, Vandaag, op het feest van 

de heilige Drie-eenheid. Meestal betekent dit feest dat wij ons afvragen 

wat deze naam te betekenen heeft: Drie-eenheid. De teksten uit de 

Schrift leggen niet uit hoe je dat moet of misschien verstaan. Ze leggen 

wel uit waar het hart van God klopt. In het hele boek van zijn 



Belijdenissen laat Augustinus telkens merken dat hij denkt aan de veloren 

zoon, en aan diens vader. Het is de vader die er altijd was, hem altijd 

verwachtte en hem tegemoet holde toen hij hen terug zag komen. Daar 

klopt het hart van God.  

Onze wereld komt voort uit de hand van God. Onze wereld, wij mensen 

van overal. Wij, wereld en mensen, zijn een schepping van zijn liefde. Wij 

zijn het eerste woord dat God gesproken heeft.  

Het staat er telkens, in het boek van de Schepping: God sprak en het was 

er, en hij zag dat het goed was. Dat het goed was, dat zien we niet altijd. 

Onze wereld is gebroken, er is zoveel kwaad. En de mens kan zo diep 

verdeeld zijn, tegen zichzelf en tegen de ander. Er is zoveel dat ons 

verstaan van het leven, en van de mens, moeilijk maakt.  

 

En toch, als wij stil worden, gaat het geheim van het leven soms spreken. 

Soms, als het stil wordt, kunnen wij het geheim van het leven voelen. 

Want God heeft niet alleen zijn eerste Woord gesproken, toen hij alles 

heeft geschapen. Hij heeft ook een tweede keer zijn Woord gesproken, 

toen het Woord dat vanaf het begin bij hem is, en dat samen met hem 

God is, mens werd op deze aarde. Het Woord van God kwam om onder 

ons zijn tent op te slaan. (Zo zegt het evangelie van Johannes het.) Zijn 

Zoon werd mens, om al onze schuld en heel ons tekort op zich te nemen 

en voor ons te dragen. Want God wil niet dat één van zijn mensen 

verloren gaat.  

Mensen zijn blind, zegt Augustinus, maar hij heeft hun zijn Zoon gegeven, 

die het Licht is voor mens en wereld. Als de barmhartige Samaritaan 

kwam hij naar ons toe, die gewond aan de kant van de weg lagen.  

– Wij mogen onze paus, Franciscus, dankbaar zijn dat hij ons in de 

barmhartigheid van God een nieuw zicht op God heeft gegeven. Dat God 

onder ons als het ware een nieuwe naam heeft gekregen. Dat wij hem 

met die nieuwe naam kunnen noemen: de Barmhartige.  

En meer nog, dat we God niet alleen kunnen nóemen, maar dat we hem 

kunnen ‘doen’.  


