
Fonteinkerk, 19 september 2021 

Lezing: Genesis 18:1-8 

 

Op 11 oktober 1962 ging in Rome het Tweede Vaticaans Concilie van start. In de 

aanloop naar deze vergadering had paus Johannes XXIII al aangekondigd dat het tijd 

was om “de ramen van de Kerk open te zetten voor de frisse lucht van buiten.” 

Vanwege deze “frisse lucht van buiten” waren ook protestanten, orthodoxen en 

aanhangers van andere geloven als waarnemers uitgenodigd op het concilie. De paus 

riep zijn gehoor van 2540 bisschoppen op om de kerk te moderniseren, “bij de tijd” te 

brengen. 

 

Eén van de besluiten van deze kerkvergadering was, dat “leken” voortaan een grotere 

rol in de kerk mochten spelen. In de katholieke liturgie werd het gebruikelijke Latijn 

vervangen door de landstaal, zodat iedereen de gezangen en gebeden kon verstaan 

in zijn of haar eigen taal. In Nederland leverde dit besluit een grote stroom aan 

Oosterhuisliederen op. Een andere belangrijke aanpassing was dat de priester 

voortaan de mis opdiende met zijn gezicht naar het volk. Vóór het concilie, in de 

klassieke Tridentijnse liturgie, stond hij juist met zijn rug naar het publiek en met zijn 

ogen gericht op het altaar, om zo eerbied voor het offer van Christus te tonen en om 

te symboliseren dat hij een herder van het volk was.  

 

Natuurlijk was niet iedereen blij met de veranderingen die het Tweede Vaticaans 

Concilie teweegbracht. Tot op de dag van vandaag wordt de Tridentijnse mis nog 

overal ter wereld uitgevoerd, ook in Nederland, door orthodoxe katholieken. Eén van 

hen verklaarde eens: “Als de priester naar het altaar kijkt, ervaar je hoe hij namens ons 

de gebeden uitspreekt, namens ons in gesprek is met God, en voel je veel meer 

ontzag voor het geheim van de eucharistie. Toen de priester zich omkeerde naar het 

kerkvolk, werd de eucharistieviering een sociaal samenzijn, zoals bij de protestanten!”  

 

Toen ik in 2003 predikant werd van de Fonteinkerk, was de indeling van de kerkzaal 

anders dan nu. Bij het betreden van de kerk werd je aandacht meteen getrokken door 

de stiltehoek achterin de kerk. Drie bankjes stonden in een U-vorm bijeen. Centraal in 

deze opstelling stond de icoon van de Heilige Drievuldigheid. De stiltehoek deed de 

binnenkomende gast beseffen: dit is niet zomaar een gebouw, dit is een huis van 

eerbied, een plek waar God te vinden is. 

Enkele jaren later besloten we dat het koffiedrinken na de dienst zó belangrijk is voor 

de gemeente, dat we daarvoor tafels wilden neerzetten in de kerkzaal. Met enige pijn 

in het hart namen we het besluit om de stiltehoek op te offeren voor de ontmoeting 

bij de koffie. 

Deze twee gebeurtenissen (het zich omdraaien van de priester en het verdwijnen van 

de stiltehoek) zie ik als twee uitingen van een proces dat al heel lang in de kerken 

gaande is: ‘t belang van de gemeenschap, de medemenselijke ontmoeting wordt 

steeds groter, en het belang van de mystieke ontmoeting met God neemt af. Ik merk 

dat ook in tal van pastorale gesprekken. In de loop van mijn pastorale carrière heb ik 



aan ontelbaar veel mensen gevraagd: “Waar zie jij God, in deze tijd van ziekte, in deze 

periode van zorgen, in deze dagen van afscheid nemen?” Sommigen zeggen dan dat 

zij God ontmoeten in een lied, in een Bijbelwoord, in de natuur, in een droom. Maar 

de meesten zeggen: “Ik zie God in de lieve, behulpzame, warme en meelevende 

mensen om mij heen!” Veel meer dan vroeger wordt God gelokaliseerd in mensen. 

Jaren geleden sprak ik met wat oudere gemeenteleden over het Avondmaal. “Wat 

beleven jullie, wat vieren jullie dan?” vroeg ik. Ze zeiden: “Vroeger dachten we dan 

aan de vergeving van onze zonden, aan het offer van Jezus, en aan Jezus als de grote 

Gastheer. Maar nu vieren we vooral de gemeenschap, het samen in de kring staan, de 

ontmoeting van elkaar.” Ook zelf neem ik deel aan deze ontwikkeling. Vandaag schrijf 

ik in de InFontein: “Dat willen we als Fonteinkerk zijn: een gemeente die ontmoeting 

(met elkaar, met de wereld om ons heen, en met God) mogelijk maakt en 

aanmoedigt.” Hier noem ik “God” als laatste, wat een beetje klinkt als: “Laten we God 

niet vergeten, die hoort er toch óók bij…” In mijn beginjaren als predikant had ik God 

zonder enige twijfel als éérste genoemd… 

 

Wat nu? Moeten we deze ontwikkeling toejuichen of betreuren? Ook in deze kwestie 

zal ik geen standpunt innemen, maar keurig diplomatiek in het midden blijven 

hangen. Want aan de ene kant is het zonder meer positief dat de nadruk steeds meer 

op medemenselijkheid komt te liggen. Binnen het geloof dat God als mens naar de 

mensen is afgedaald, kàn dat geen foute ontwikkeling zijn. De ander liefhebben als 

jezelf, werkelijk medemens zijn: dat was toch altijd al de bedoeling? Aan de andere 

kant zie ik het gevaar dat God als de “andere dimensie” volledig uit ons geloof en ons 

bestaan verdwijnt. In de loop der jaren heb ik minstens 20 fijne mensen zien weggaan 

uit de kerk, niet omdat ze teleurgesteld of ontevreden waren, maar omdat ze 

moesten vaststellen: “De Fonteinkerk is een mooie gemeenschap met een prachtige 

boodschap, maar ik ben mijn geloof in de boodschap kwijt. Beter gezegd: ik vind de 

oproep tot medemenselijkheid nog altijd belangrijk, maar ik kan niet meer geloven in 

een roepende God…” Binnen een gemeente die steeds meer de nadruk legt op 

medemenselijkheid en de ontmoeting van elkaar, lopen we dus het risico dat we 

steeds verder opschuiven naar de uitgang van het humanisme: we houden normen 

en waarden hoog en we koesteren het medeleven, maar we weten over God steeds 

minder te zeggen. God is opgegaan in het menselijke. 

 

Moeten we dus in actie komen? Moeten we gebedskringen en stiltemomenten 

organiseren, moeten we ons gaan oefenen in meditatief zingen en brevierend 

Bijbellezen, moeten we weer gaan openstaan voor mystieke ervaringen en het besef 

van een andere, goddelijke dimensie? 

 

Het verhaal van Genesis 18 maakt ons duidelijk dat de ontmoeting van een andere 

kant komt. Abraham krijgt bezoek. Hij ziet drie mannen, die hij niet aanspreekt als 

“mijne heren” maar als “Heer”. De latere kerk zag in dit tafereel een prefiguratie, een 

voorafschaduwing van de Drieëenheid: het zijn er drie, maar in wezen is het er maar 

Eén. In de Joodse traditie werd dit verhaal gewaardeerd als mooi voorbeeld van een 



van de werken van barmhartigheid: het bezoeken van de zieken. Abraham zit koortsig 

en duizelig voor zijn tent, omdat hij ziek is van zijn besnijdenis. Dat staat in Genesis 

17:24, “Abraham was 99 jaar toen hij besneden werd”. God komt dus op bezoek bij 

de zieke Abraham. Hoe dan ook: Abraham komt meteen in actie. Er moet water 

komen voor de stoffige voeten. Er moet brood worden gebakken, en er moet een 

mooi kalf op tafel komen, met boter en melk. Abraham is een toonbeeld van 

Oosterse gastvrijheid. 

 

 
  



Nu halen we onze icoon erbij. Tussen 1410 en 1425 maakte de Russische monnik 

Andrej Roebljov deze icoon. Hij beeldt hier de heilige Drie-eenheid af, met een 

verwijzing naar het verhaal van Abraham. De drie mannen hebben hier 

engelenvleugels die elkaar zó raken dat de drie personen een natuurlijke eenheid 

vormen. Alle drie hebben zij in hun linkerhand een elegante reizigersstaf, want ze 

kwamen als reizigers bij Abraham aan. In de schaal (beker) op tafel ligt een 

dierenhoofdje; het zou van een kalf, maar het zou ook van een lam kunnen zijn. Hier 

linksboven zien we een huis: verwijzing naar de tent van Abraham. Rechtsboven zien 

we een rotsachtig landschap: verwijzing naar de woestijn. Achter de middelste figuur 

zien we een boom: verwijzing naar de eiken van Mamre. Deze middelste figuur draagt 

twee kleuren: het roodbruin van de aarde, van het menselijke, en het blauw van de 

hemel, het goddelijke. Zowel menselijk als goddelijk: dat moet dus Christus zijn. 

Merkwaardig genoeg lopen de meningen over de andere twee personen uiteen: 

sommigen zeggen dat God de Vader aan de rechterkant van de afbeelding zit, terwijl 

anderen menen dat de linker figuur de Vader voorstelt. Zoals gewoonlijk neem ik een 

stevig standpunt in, en kies ik ervoor om de Vader te zien in de man hier links. Hij 

heeft een duidelijk oogcontact met Christus, en zegent net als Christus de kelk op 

tafel: verwijzing naar het Avondmaal. Het huis linksboven wordt dan óók een symbool 

van het Vaderhuis met de vele woningen. De kleding verwijst naar Gods 

verborgenheid: het hemelse blauw is vrijwel geheel bedekt door een mantel. De 

Geest draagt de kleuren blauw en groen, waarbij het groen staat voor het leven, het 

nieuwe begin. Boven de Geest ligt woestijn: het was immers de Geest die Jezus naar 

de woestijn stuurde in het verhaal van de verzoeking. 

 

Maar wáár is Abraham gebleven? Hij heeft toch het geslachte kalf op tafel gezet, en 

hij bleef volgens het verhaal toch bij zijn gasten staan, terwijl zij aten? Op latere 

kopieën van deze icoon zie je inderdaad soms Abraham staan, naast de boom, en zie 

je soms ook Sara staan. Maar Roebljov lijkt Abraham geheel en al vergeten te zijn… 

Iconen: dat zijn geen spannende schilderijen. Het zijn altijd statische afbeeldingen; er 

gebeurt weinig tot niets. Je moet er heel lang en intensief naar kijken, voordat er in 

jou iets begint te reageren. Een icoon wil jou niet verrassen, niet boeien of 

overrompelen. Een icoon wil jou via het beeld overbrengen naar een andere 

dimensie. Wil jou iets duidelijk maken over een andere wereld, een andere 

werkelijkheid. Dat vraagt om ontvankelijkheid, om geduldig waarnemen, om stilzitten 

en afwachten. Er is even geen plek voor gastvrije, actieve, drukke mensen… 

Kijk dus nog eens goed naar deze icoon. De handen van Vader en Zoon wijzen naar 

de beker op tafel, zegenen deze beker. Blijkbaar gaat het niet om het kalfje van 

Abraham, maar om het Lam Gods dat zijn leven voor de mensheid heeft gegeven. 

Het gaat hier niet over de gastvrijheid van Abraham, maar om de gastvrijheid van 

Vader, Zoon en Geest. De gast aan tafel blijkt opeens de Gastheer te zijn. En let dan 

eens op de rechterhand van de Geest: die wijst naar een kleine opening aan de 

voorkant van de tafel. Is dat een doorgang naar het altaar, waar het lichaam van 

Christus als heilig brood wordt bewaard, en waar de relieken van heiligen liggen? 

Moeten wij door deze nauwe poort, langs deze smalle weg naar die heilige ruimte, 



naar die andere dimensie reizen? Of wijst de Geest naar de ruimte tussen Vader en 

Geest, naar de lege plaats waar nog wel een gast zou kunnen zitten? Dat zouden we 

dan moeten opvatten als een uitnodiging: neem je plek in aan deze heilige tafel, kom 

zitten of staan in deze cirkel van liefde, in deze kring van hemelse gastvrijheid… 

Kortom: de drukke, actieve, altijd redderende en van alles organiserende mens wordt 

uitgenodigd om even stil te worden, even gast aan tafel te zijn. Het is goed en 

belangrijk om gastvrij te zijn, om elkaar te ontmoeten en te groeien in 

medemenselijkheid, maar uiteindelijk telt alleen dit: dat wij verwacht worden aan de 

gastvrije tafel van de Heer, dat wij welkom zijn in het Huis van de Vader. 

 


