
Geloven naar God toe 

Gelukkig zijn er hedendaagse theologen, zowel vrouwen als mannen, die oud en nieuwe woorden 
met elkaar verbinden. Dat bedacht ik toen ik de uitspraak van Tomas Halîk las in zijn boek De nacht 
van de biechtvader (blz. 60) 

Als ik zeg: ‘Ik geloof in God’, dan weet ik – en ik beroep me op de uitleg van Augustinus en 
vele andere theologen tot aan onze tijd – dat dat veel meer betekent dan een verklaring van 
mijn persoonlijke ‘opvattingen over God’. Deze eerste woorden van het Credo, in het Grieks 
en Latijn, in de vadertaal en de moedertaal van de kerk, klinken exact vertaald eerder als ‘ik 
geloof naar God toe’.  
Het is de aanduiding van een richting, een weg, een beweging: ik geloof en door mijn geloof 
ga ik het Geheim binnen dat God wordt genoemd.  

 
Deze beweging heb ik ervaren in het Nijkleaster Pinkster Paad op 2e Pinksterdag. De centrale tekst 
van die dag komt uit het eerste deel van Psalm 104 uit de bundel 150 psalmen vrij van dichter 
theoloog Huub Oosterhuis.  
Hieronder het begin van Psalm 104: 

Jij die hoog woont! Dus ik moet klimmen, 
of leren omhoog te vallen, naar jou toe 
die ik wel God durf noemen: 
zo wijd de hemel blauw in de morgen 
zo goudomrand je sneeuwwitte wolken.  

 
De beweging omhoog betekent het definitief loslaten van zware benauwde dromen uit mijn jeugd. 
Het was aan het eind van de oorlog, Ik was ongeveer 7 jaar. Zondags ging het hele gezin van tot groot 
tot klein naar de kerk. Ik hoorde woorden die ik niet kon plaatsen zoals ‘eeuwigheid’ en ‘rechterstoel 
van God’. Hoewel ik ze niet begreep bleven die woorden in mijn geest hangen en droomde ik ’s 
nachts van grauwe wolkenmassa’s waarin ik gevangen zat en waar ik niet uit weg kon komen.  
De geregeld terugkerende droom vervaagde tenslotte. Wel bleef de vraag waarvoor ik zo bang was 
geweest. Waardoor waren er alleen grauwe wolkenvelden en geen blauwe luchten?  
 
Die blauwe luchten zijn er wel in de beginwoorden van Psalm 104 Jij die hoog woont! Dus moet ik 
klimmen of leren omhoog te vallen naar jou toe.  
De combinatie omhoogvallen is moeilijk te vatten. Het is een paradox, gaat tegen de verwachting in. 
En toch lijkt mij dat er verbinding is met door het geloof het Geheim binnen gaan en God durven 
noemen en de beweging naar onze aardse werkelijkheid. Zo heb ik het ervaren op de wandeling.  
Want naast het beeld van de witte wolken en de blauwe lucht is er het beeld van de uitgestrekte 
groene velden. In de verte rondom die velden bomen, boerderijen, dorpjes, kerktorens.  
Dat beeld is mij dierbaar, zie ik als een baarmoeder, beschutting waar leven ontstaat, van waaruit 
leven mogelijk is.  
 
Op de wandeling kwamen de twee beelden bij elkaar. Die van omhoog klimmen naar wat achter, 
boven de blauwe hemel en de goudomrande sneeuwwitte wolken is en de beweging naar het leven 
op aarde. Twee gebieden waarin we het Geheim ontmoeten en dat we God durven noemen.  
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