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Preek van 17 januari 2021, 2de zondag na Epifanie 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

EPIFANIE 

Mij is in een openbaring het mysterie onthuld (Efeziërs 3,3) 

Een vraag 

‘Denkt u weleens iets gemerkt te hebben van God?’ - Het heeft jaren geduurd 

voordat ik die vraag durfde stellen aan mensen. En nog steeds vind ik dat je er 

voorzichtig mee moet zijn. Het is een intieme vraag. Die kun je alleen in een sfeer 

van veiligheid en vertrouwen stellen.  

Maar je kunt er ook te voorzichtig mee zijn. Ik heb geleerd dat je met die vraag 

de ander ook een spíegel voor kunt houden. Welke spirituele bronnen heb jij in 

je hart? Je hebt ze misschien nooit aangeboord. Maar zoek eens. Het is misschien 

maar een klein bronnetje. Maar speel eens met de gedachte: waar welt levend 

water op in de zandbodem van je hart? Je komt altijd wel iets op het spoor. 

Bevrijdend en triest 

‘Denkt u weleens iets gemerkt te hebben van God?’ – Bij één groep mensen 

werkt die vraag altijd bevrijdend: bij hen die een duidelijke religieuze ervaring 

hebben gehad, maar er nooit over durfden spreken. Ze zijn bang dat een ander 

ze voor gek verklaart. 

Ik vind dat altijd zo triest. Zeker als die schaamte speelt in de context van de kerk. 

Dan zit je in een geloofsgemeenschap, maar zelfs daar kun je je religieuze verhaal 

niet eens kwijt! De mensen om je heen zijn er te nuchter voor. Ze vinden het 

maar raar. Maar raar is het niet. En daarom kan een open en belangstellende 

vraag de steen van de schaamte voor een gesloten hart wegnemen. Mensen zijn 

soms opgelucht als ze er over kunnen vertellen. 

Open-hartig 

Wie er ook openhartig over vertelt is Paulus. We stellen zijn religieuze ervaring 

vandaag maar eens centraal. Het is immers epifanie. Epifanie – ‘verschijning’ 

betekent dat letterlijk. Meestal wordt dat woord gereserveerd voor deze tijd van 
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het kerkelijk jaar. Dan lezen we de verhalen over het eerste optreden van Jezus. 

Over hoe hij voor het eerst als zoon van God verscheen onder de mensen.  

Maar epifanie kan ook slaan op een inzicht of openbaring die jij kreeg. Zo althans 

wordt het in het Engels taalgebied gebruikt. ‘Het was een epifanie,’ zeggen ze 

dan. Ze bedoelen: wat een openbaring! Het woord wordt ook weleens gebruikt 

voor de doorbraak van een niet-religieus inzicht. Maar het is van oorsprong een 

spirituele term. Het laat zien: ook in jouw leven kan het epifanie zijn. 

Niet religieus pochen 

En dat wil Paulus aan de gemeente in Efeze duidelijk maken. Niet om te geuren 

met zijn eigen religieuze ervaring. Zo van: kijk mij eens in de Heer zijn. 

Integendeel. Hij was er uiterst voorzichtig mee. Je moet allereerst geen paarlen 

voor de zwijnen werpen. Je moet weten tegen wie je het vertelt.  

Maar je moet dus ook niet meedoen met religieuze pochers die met hun 

ervaringen te koop lopen. Dat deden ze bv. in Korinthe. Maar Paulus wilde daar 

niets van weten. Voor hem was het allerbelangrijkste dat alles in het geloof de 

toon van de liefde had. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je zelfs met je 

hoogste religieuze ervaring buiten Gods gloria. Zo, dat is gezegd! 

Mysterie en genade 

Maar dat alles gezegd hebbend, wil Paulus - waar gepast - zijn eigen religieuze 

ervaring wel inzetten. Maar dan vooral om anderen in hun eigen hart te leren 

kijken. Zo ook in de Efezebrief. Hij wijdt niet uit over zijn epifanie. Maar duidelijk 

is dat hij werd geraakt door een mysterie dat ons te boven gaat.  

Drie keer gebruikt hij de twee woorden ‘mysterie’ en ‘genade’. Het ging dus  om 

iets dat hem van gene zijde toeviel. Een geschenk van Hogerhand. Het gaat je 

verstand te boven. Dat willen we vandaag liever niet. We zitten het liefst in ons 

hoofd-kantoor: de ratio. En daar hebben we godzijdank ook veel mee bereikt. 

Denk ook maar aan de medische techniek. Maar juist in onze tijd krijgen we oog 

voor het feit dat niet alles in het leven maakbaar is. Wel, dan zijn we rijp voor 

het mysterie. Voor de macht die ons te boven gaat. De macht die ons – zo voelt 

het - kan maken en breken. Maar die ons alleen blijkt te willen ‘maken’. En in dat 

‘maken’ zit de vreugde van ieder die een glimp van God ziet: je wordt erdoor 



3 

 

opgericht. Paulus wil er op wijzen, opdat – zo schrijft hij – ‘u zult volstromen met 

Gods volkomenheid.  

Inspiratie 

Dat kan gebeuren. De beroemde Amerikaanse psycholoog William James schreef 

meer dan 100 jaar geleden een wetenschappelijk boek dat nog altijd geldt als 

een standaardwerk. Het heet ‘De varianten van de religieuze ervaring’. Daarin 

brengt hij de religieuze ervaringen in kaart die mensen ten deel kunnen vallen. 

Het zijn prachtige verhalen. Ze laten zien: het is helemaal niet zo gek. 

O nee, je hoeft het niet altijd hoog te zoeken. Voorbeeld. Mathilde Santing zong 

het lied ‘Inspiratie’. Daarin vertolkt zij een engel die zingt: Hoe komt een idee ooit 

tot stand / Kan zo'n gedachte ontstaan /Waar komt dat helder ogenblik / Dat 

inzicht toch vandaan / Dat komt door ons, zin voor zin / Gaven wij die woorden 

in / Die fluisterden wij toe // Hoe kreeg jij ooit een idee / Vroeg jij je dat nooit 

eens af / Het was de stem van een van ons / Die jou het inzicht gaf / De stem van 

iemand als wij / Onzichtbaar aan je zij / Zo luisterde jij toe // Je noemde het 

inspiratie / Adem van de geest / Inspiratie / Maar wij zijn het steeds geweest. 

De inval 

Denk jij weleens iets gemerkt te hebben van God? – Let wel, de vraag is 

voorzichtig. ‘Denk jij’  en ‘weleens iets’– je bent er nooit zeker van of het God 

was of inbeelding. Maar durf ook eens je eigen ervaring serieus te nemen. 

Misschien zegt u: ‘Zoiets ken ik helemaal niet.’ Dat kan. Je hebt ook mensen die 

geen enkel muzikaal gevoel hebben. Ik zeg ook niet dat het moet. Maar geef het 

ook eens een kans. Want het komt meestal ook niet vanzelf. Ik maak graag de 

parallel met een kunstenaar. De componist die alleen maar gelaten afwacht tot 

hem iets invalt, kan lang wachten. Het is juist de intensieve omgang en 

worsteling met de akkoorden en harmonieën die zorgen voor de inval. Zo is het 

ook met het geloof. De intensieve omgang met Bijbel, kerk of gebed kan zorgen 

voor de inval, voor de epifanie. Ineens gaat je een licht op. 

Gevonden willen worden 

Een beroemd filosoof zei: ‘Er is niets waarin je God niet tegen zou kunnen 

komen.’ De kerkvader Augustinus zocht God overal, maar vond hem niet. Dacht 
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hij. Totdat hij hem tenslotte tegenkwam… in zichzelf. Dat is zoiets als: ik zoek 

mijn paard, maar ik zit erop. Soms kijk je in de verkeerde richting.  

Tegenwoordig zijn wij allemaal zoekers. Je kunt God zoeken in de natuur, in de 

muziek, in de kerk of daarbuiten, in de literatuur of de sterrenhemel, in je 

medemens of je huisdier of whatever. Maar de grote mystici leren ons het 

zoeken vooral te combineren met de bereidheid – nee, niet om te vinden, maar 

om gevonden te willen worden. Je moet je uit handen geven. Loslaten. Want het 

vinden ligt niet in jouw regie. Het wezenlijke moet jou gegéven worden.  

De wereld een lampenkap 

Denk ik weleens iets van God gemerkt te hebben? Het is wel zo eerlijk als ik die 

vraag ook zelf beantwoordt. Ja, er zijn momenten in mijn leven dat God mij 

rakelings nabij komt. Bijvoorbeeld toen voor het eerst mijn ogen opengingen 

voor de schoonheid van majestueuze wolkenluchten. Ik deed er mijn eerste 

ervaring met God op. Inbeelding? Ik ben best wel rationeel. En je moet kritisch 

blijven. Maar ik laat het niet meer wegredeneren. Jawel, een epifanie.  

Het zijn momenten, perioden waarop de wereld even transparant wordt tot op 

de onzichtbare God. Alsof de wereld een lampenkap is waarbinnen ineens het 

licht aangaat. Je ziet dus geen andere wereld; je ziet deze wereld ineens anders. 

Het kan je vervullen met diepe dankbaarheid jegens de Gever van licht en leven. 

De tussentijd 

Toch moet iedereen ook weer afstand doen van de epifaniën. Er komen weer 

andere tijden. Soms donkere en onzekere. Zo was het voor Paulus. Zo was het 

zelfs voor de vader van alle gelovigen. Ik heb het ooit eens nageteld: in de 

honderd jaar die Abraham na zijn roeping nog leefde, had hij nog negen keer de 

ervaring dat God tot hem sprak. Dat maakt in totaal tien keer in de honderd jaar. 

Abraham liep dus gemiddeld één op tien: één keer in de tien jaar. Maar het hield 

hem aan de gang.  

Want geloven is voor een groot deel: in de tussenliggende tijd trouw blijven aan 

de momenten dat je God ervoer – ook al duurt het misschien weer tien jaar. In 

de tussentijd moeten we leven in de laagvlakte van het dagelijks bestaan. Zo 

ontdekte ook de schrijver T.S. Eliot die als atheïst tot geloof kwam. Hij schreef 

een beroemde gedichtencyclus getiteld ‘Four Quartets’. Daarin sprak hij over de 
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glimpen van God als ‘wenken’. Hij schreef dit: ‘Wenken, gevolgd door gissingen; 

en de rest / Is gebed, aandacht, discipline, denken en actie.’ Dat inzicht houdt je 

met beide benen op de grond. Want daar moet je leven. Voor Gods aangezicht.  


