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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Vorige week zondag zag ik een prachtig geloofsgesprek op de tv 

van onze bisschop Mgr. Punt met Leo Feijen. 

U weet wel die geloofsgesprekken op zondagmorgen bij de KRO. 

En in dat gesprek zei Mgr. Punt iets dat mij heel erg aansprak. 

Hij zei dat zijn geloof tamelijk onverwoestbaar was gebleven. 

 

En dat laatste vond ik nou zo'n mooie uitdrukking: onverwoestbaar. 

Een onverwoestbaar geloof. 

Ik denk dat wij dat allemaal wel zouden willen. 

Iets van dat onverwoestbare geloof in God. 

 

Jezus zegt daar ook iets over in het evangelie van vandaag. 

Daarin zegt Jezus: 

"Wees niet bevreesd voor hen  

die wel het lichaam kunnen doden, 

maar niet de ziel." 

Dat wijst ook op een stukje onverwoestbaarheid. 

Mensen kunnen misschien dan wel mijn lichaam doden, 

maar niet mijn ziel!  

Niet mijn innigste overtuiging! 

 

En toen ik mij zo voorbereidde op deze preek moest ik daarbij  

steeds denken aan een verhaal uit het Oude Testament. 

Uit het boek Daniël. 

Het verhaal van Daniël in de vuuroven. 

Ook een voorbeeld van onverwoestbaar geloof. 

 

Eigenlijk gaat het om de drie vrienden van Daniël. 

De koning had een groot, gouden beeld laten oprichten 

en iedereen moest daar voor knielen. 

Maar de drie vrienden van Daniël weigerden dat. 

Toen de koning dat hoorde werd hij zeer kwaad. 

Hij riep deze drie vrienden van Daniël bij zich en zei: 

'Ik geef jullie nog een laatste kans. 
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Als jullie bij het horen van de trompetten, 

niet knielen voor het gouden beeld, 

dan gaan jullie onmiddellijk de vuuroven in. 

En welke god zal jullie dan redden?' 

 

Maar wat was het antwoord van deze drie vrienden van Daniël!  

'Nee, koning, dat doen we niet. 

Onze God kan ons redden. 

En zelfs als onze God ons niet redt, 

dan nog zullen wij niet knielen voor uw gouden beeld.' 

Wat een onverwoestbaar geloof, hè! 

Ik vind vooral dat laatste zinnetje zo mooi: 

Zelfs als onze God ons niet redt, dan nog 

zullen wij niet knielen voor uw gouden beeld. 

 

Maar nu werd de koning nog kwader  

en hij liet hen nu onmiddellijk in het vuur gooien. 

En dan gebeurt het wonder. 

De koning kijkt in het vuur. 

En wat ziet hij: 

niet drie, maar vier mannen in het vuur. 

En de vierde leek wel een engel. 

 

En toen was de koning overtuigd. 

Hij liet de drie mannen uit het vuur halen. 

En waarachtig, niets was aan hen verbrand.  

Zelfs niet het haar op hun hoofd. 

En de mannen roken zelfs niet naar het vuur! 

 

En toen gaf de koning een nieuw bevel uit: 

Iedereen moest vanaf nu buigen  

voor de God van de drie vrienden van Daniël 

en niet meer voor het gouden beeld. 

Wat een verhaal, hè! 

Maar nogmaals, dat ene zinnetje 

raakte mij zo ontzettend: 

'Zelfs als onze God ons niet redt, dan nog 

zullen wij niet knielen voor een gouden beeld, een afgod.' 
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Een onverwoestbaar geloof. 

Misschien denkt u, net zoals ik: 

Nou, zo'n groot geloof heb ik nooit! 

Dat is maar voor enkelen weggelegd, maar niet voor mij. 

Laat ik dan toch proberen u te helpen. 

Want ook voor ons zijn er dingen  

die zo heilig zijn, zo kostbaar, 

dat we die door niemand zullen laten afnemen. 

 

Ik moest even denken aan 

een moeder met een kleine baby. 

Ik denk dat de meeste moeders bereid zouden zijn 

om hun leven te geven om hun baby te beschermen. 

 

Bij de dodenherdenking van 4 mei op de Dam in Amsterdam 

vertelde de schrijver Arnon Grunberg 

een aangrijpend verhaal over een Joodse moeder 

met haar kind. 

De beul probeert eerst de baby te doden. 

Maar de moeder doet er alles aan  

om het kind buiten schot te houden. 

Ze wringt zich in allerlei bochten om haar baby te beschermen. 

Maar uiteindelijk lukt het de beul toch om haar baby te doden. 

Een aangrijpend verhaal. 

Maar het laat zo duidelijk zien, 

dat deze moeder met alles wat in haar was, 

zelfs met haar eigen leven, 

haar kind wilde beschermen. 

 

Mijn vraag aan u is: 

Kunt u in uw eigen leven ontdekken  

wat u zo dierbaar is, 

dat u daar uw leven wel voor zou willen geven? 

 

Voor mij persoonlijk is dat de Liefde van God. 

En die Liefde van God vind ik bij uitstek in de Bijbel, 

het Boek van Gods liefde, 

en in het leven van Jezus. 
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Dat is als het ware 'mijn kindje'! 

Natuurlijk zijn er in de Bijbel heel veel teksten 

die ik ook niet zo goed begrijp. 

Maar dan nog staat het voor mij vast, 

dat ze uit Gods liefdevolle hart komen. 

En ik zal net zo lang blijven doorgaan met zoeken 

totdat ik zelfs in de moeilijkste teksten uit de Bijbel 

toch Gods liefde zal ontdekken. 

 

En zo ontdekte ik in mijzelf 

toch ook een stukje onverwoestbaar geloof, 

ook al weet ik best dat ik helemaal geen held ben, 

Maar zo denk ik dat we allemaal wel  

ergens dat stukje 'onverwoestbaar' in ons leven hebben! 

Ik bid daarom dat we dat stukje  

in onszelf weer mogen ontdekken.  

Amen.  

 


