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Preek van 1 mei 2016, 6e zondag van Pasen 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

DE WAARHEID IS NOG NIET AF 

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de 

volle waarheid. (Johannes 16,13) 

Werk in uitvoering 

Half Papendrecht is opgebroken. Ook bij ons in de straat wordt er hard gewerkt. 

De waterleiding wordt vernieuwd. Straat na straat wordt afgewerkt. Ook het 

marktplein en het gemeentehuis worden verbouwd en dus is het centrum voor 

lange tijd afgesloten. Je vraagt je af: is Papendrecht ooit af?  

Het antwoord luidt: nee, natuurlijk niet. Er zullen wel weer eens rustige tijden 

komen. Het werk aan de waterleiding is binnenkort gedaan en dan kan die weer 

jaren mee. Maar dan is het rioolsysteem een keer aan de beurt. Of de elektrische 

leidingen. De straat zelf. Papendrecht blijft ‘Werk in uitvoering’. 

Maar dat geldt voor het hele leven. Neem een kijkje op de plaats van je jeugd en 

je ziet: het is er ingrijpend veranderd. Ga eens kijken in de kerk van je jeugd. Het 

is niet meer hetzelfde. Je geboortehuis: misschien staat het er al niet eens meer. 

De wereld is in beweging. Ze is nooit af. 

Maar dat ook de waarheid niet af is – kijk, dat is nieuws. Dat ook de waarheid 

‘Werk in uitvoering’ is, dat hoor je niet zo vaak. Meestal is ‘de waarheid’ iets dat 

vaststaat. Iets waarmee je de ander de mond snoert. ‘Dat is de waarheid,’ zegt 

iemand stellig en hij bedoelt: punt, uit.  

Onaf 

Maar nu zegt Jezus dat de volle waarheid nog niet is bereikt. Dat is zo opmerkelijk 

dat we er wel even bij stil mogen staan. Het is een zo betekenisvolle uitspraak 

dat je minstens vier betekenislagen kunt blootleggen. Eén voor één zullen we ze 

als archeologen afgraven. 

De eerste laag is deze: kennelijk bevat dus ook de Bijbel niet DE waarheid. Je kunt 

het nog sterker stellen: zelfs Jezus heeft ons niet de laatste waarheid laten zien. 

Ik zeg het met opzet zo scherp, omdat er door gelovigen vaak wel geschermd 
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wordt met DE waarheid. De Bijbel is voor velen het einde van alle tegenspraak. 

Maar is de Bijbel dat? Welnee. Er wordt wel beweerd dat je de Bijbel van a tot z 

letterlijk als Gods woord moet nemen. Maar je kunt tientallen voorbeelden 

noemen die illustreren dat mensen de Bijbel allang niet meer letterlijk nemen – 

ook de mensen die zeggen dat wel te doen. Ik zal één voorbeeld noemen.  

Zou het Gods wil kunnen zijn dat mensen andere mensen als slaaf gebruiken? 

Welnee, zegt elk weldenkend christen vandaag. Maar hoe weten wij dat? Niet 

uit de Bijbel, want in de Bijbel is slavernij een alom vaststaand instituut. Abraham 

had slaven. Jezus gebruikte het instituut in zijn gelijkenissen. Paulus stuurde een 

weggelopen slaaf zelfs terug naar zijn eigenaar. En de brief die Paulus meegaf is 

nota bene een Bijbelboek geworden: lees de brief aan Filemon maar! De mensen 

die zeggen de Bijbel van a tot z als Gods waarheid te nemen, kennen hun Bijbel 

slecht. Ze nemen slechts een selectie uit de Bijbel aan als waarheid.  

Dan is het eerlijker om te zeggen: de Bijbel bevat niet DE waarheid. De Bijbel zegt 

het nota bene zelf al. Luister maar naar Jezus: het is de Geest die mensen zal 

leiden naar de volle waarheid. De waarheid is nog niet af.  

Draagkracht 

Maar waarom niet? Had God het de mensen niet veel gemakkelijker kunnen 

maken met een afgeronde waarheid voor alle tijden en alle plaatsen? Kennelijk 

werkt het zo niet - omdat er rekening gehouden wordt met de draagkracht van 

mensen. Sterker nog, de hele christenheid van alle tijden en alle plaatsen is 

verstoken van nog veel meer woorden van Jezus, enkel en alleen omdat Jezus 

rekening hield met de draagkracht van een paar leerlingen. Hoor maar: ‘Ik heb 

jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet dragen.’ De last 

zou hen te zwaar zijn. Het zou teveel worden.  

Mensen zijn dus de zeef waar de waarheid doorheen moet. Zo werkt God. En die 

zeef kan maar een bepaalde hoeveelheid aan. Dat betekent dat een gedeelte van 

de waarheid achterwege blijft. Het komt later wel. Inzicht kan groeien. God zal 

het ons gaandeweg te binnen brengen. De Rooms-katholieke kerk handhaaft het 

celibaat en het mannelijk priesterschap. Is dat DE waarheid voor alle tijden? In 

haar eigen ogen wel. Maar misschien moeten we geduld hebben. De kerk kan 

het nog niet dragen en verdragen. Ze zou onder een te grote verandering 

bezwijken. Maar er komt een tijd dat het inzicht zal doorbreken dat het anders 

moet.  
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Dat is de tweede laag van ons Bijbelwoord: DE waarheid kan niet meteen voor 

alle tijden en alle plaatsen opgelegd worden. God houdt rekening met de 

(ver)draagkracht van mensen. De waarheid is net als mensen historisch. Andere 

tijden leveren ook weer andere inzichten op. Gods spreken met mensen gaat ook 

na de Bijbel nog door.  

De schuifpui 

Zo komt ik bij de derde laag: er is dus sprake van voortschrijdend inzicht. Met de 

gang door de tijd gaan we stukje bij beetje, tastend en zoekend steeds beter zien 

wie God kan zijn. Dat is in de Bijbel al zo. Het eerste deel van de Bijbel spreekt 

over God en andere goden. Áfgoden zeggen we dan. Maar de Bijbel spreekt dan 

nog over goden alsof ze er ook echt zijn. De God van Israël is dan de voorzitter in 

de vergadering van goden, om zo te zeggen. ‘Monolatrie’ heet het met een 

moeilijk woord: het aanbidden van één God. Maar dat stond het bestaan van 

andere goden niet in de weg. Later wordt het ‘monotheïsme’ geboren: het 

inzicht dat er maar één God ís.  

Je zou het zo kunnen zeggen. Je kunt door een dakraam naar buiten kijken. Dan 

zie je dezelfde zon als je kunt zien door een schuifpui. Maar door een schuifpui 

is het beeld breder, rijker. Je ziet niet alleen de zon, maar ook de wereld die door 

die zon beschenen wordt. Zo zagen de gelovigen aan het begin van Israëls 

geschiedenis ook dezelfde God. Maar gaandeweg is het beeld breder geworden.  

Voortschrijdend inzicht 

Ook na de Bijbel is de pui verbreed. De Bijbel veroordeelt homoseksualiteit. Maar 

is dat het laatste woord? Welnee. Nog maar tweehonderd jaar geleden 

sanctioneerden wij om dezelfde reden slavernij. En vierhonderd jaar geleden 

rookten in Europa onafgebroken de brandstapels voor de zogenaamde heksen – 

ook gesanctioneerd met de Bijbel in de hand. Sindsdien weten we: daar hebben 

wij de wil van God mee misverstaan. We dachten dat we DE waarheid over God 

op zak hadden. Maar overal waar mensen DE waarheid over God op zak denken 

te hebben, daar moet je gaan oppassen. Want DE waarheid is nog niet af. We 

hebben haar niet op zak, ze ligt ook niet achter ons in een ver verleden, ze ligt 

nog vóór ons. 

Voortschrijdend inzicht – soms komt het vanuit de kerk zelf, soms van buiten de 

kerk. De bestrijding van de slavernij is begonnen bij piëtistische christenen. Het 
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inzicht dat de samenleving in heksen niet-bestaande spoken zag, hebben wij te 

danken aan de opkomst van de wetenschap. En de homo-emancipatie is bij 

enkelen binnen de kerk begonnen, maar is sindsdien een maatschappelijk 

beweging die van buitenaf de kerk steeds meer tot een voortschrijdend inzicht 

zal brengen dat de Schepper meer ijzers in het vuur heeft dan alleen dan 

burgerlijk getrouwde heteroseksueel.  

Hij of wij? 

Maar is dat alles geen drijfzand? Wat is dan het criterium? Hoe weet je dan wie 

God is, waar hij te vinden is en in welke richting wij geroepen worden? Ik denk 

dat er geen hard criterium is. Er zijn alleen de verhalen van de Bijbel. Ze geven 

te denken. Ze inspireren, je ontdekt er ineens een glimp van God in, maar soms 

ook niet, want dan ontdek je: zo kan het niet meer. Maar er is vooral de gestalte 

van Jezus als richtpunt. Het levende Woord van God, wordt hij genoemd. Want 

wij geloven niet in een boek, maar in een persoon. Maar die persoon verwijst 

ons door naar de Geest 

Nu is het lastige van die Geest: je weet nooit precies wie er werkt – hij of wij. Dat 

ligt door elkaar. Ik moet denken aan Perzische tapijtknopers. Die werkten 

vroeger – zo hoorde ik eens - vaak met hun kinderen. Dat ging zo. Zo’n 

tapijtknoper werkt aan het ene eind van het tapijt, de kinderen aan de andere 

kant. De kinderen moesten letten op wat de vader deed, dan ontstond van de 

andere kant een gespiegeld patroon en dus symmetrie – het kenmerk van het 

ware Perzische tapijt. Maar die kinderen maakten weleens fouten. Wat deed 

zo’n vader dan? Die zei niet: ‘Dat doe je fout, haal maar weer uit.’ Nee, hij weefde 

aan zijn kant van het pa troon dezelfde fout in, zodat er toch symmetrie in het 

patroon ontstond. Wie het hele tapijt bekijkt, kan nooit zien waar de vader aan 

heeft gewerkt en waar de kinderen.  

Zo weeft de Geest met mensen aan het patroon van de wereld. En terugkijkend 

is het lastig om precies te zeggen: ‘Daar was de Geest aan het werk, en daar wij.’ 

Het enige wat wij kunnen doen is: aan onze zijde van het tapijt openstaan voor 

wat er van de andere zijde voor signalen komen. Dat betekent: bidden, maar dan 

als een vorm van luisteren. Dat is het eerste. Het tweede: het goede doen. Zo 

knoopt de Vader van de wereld met zijn kinderen aan het tapijt – totdat wereld 

en waarheid af zullen zijn.  

Het wordt Pinksteren – werk in uitvoering.  


