
Zondag 9 juni 2019 
Tekst: Psalm 136 
Thema: God is tof 
 
[ DIA ] Steek je handen eens recht voor je uit. Twee hele gewone handen. Wat is het eerste 
gebaar dat bij je boven komt als je wilt gebaren: dat is tof? Ik kijk even naar rechts, wat de 
officiële tolk doet. Als je wilt zeggen: God is tof, dan hebben we dat gebaar onmiddellijk 
paraat. Dat is toch heel bijzonder. De tofheid zit als het ware in ons lijf. 
 
[ DIA ] Maar de taal wil niet achterblijven, wist je dat er heel veel woorden voor tof bestaan?  
Je kunt er zelfs mee puzzelen: 

4 letters - GAAF 
5 letters - JOFEL 
6 letters - FIDEEL 
8 letters - GESCHIKT 
10 letters - SYMPATHIEK 
11 letters – BETROUWBAAR, SCHITTEREND 

Het zijn allemaal woorden die uitdrukking geven aan het feit wie God is. Overigens denk ik 
dat we nog een laagje dieper moeten om te verstaan wat dat voor ons leven betekent. Hoe 
komt Gods tofheid, gaafheid, betrouwbaarheid, schitterendheid, naar ons toe? 
 
[ DIA ] Daartoe kies ik allereerst het woord PRESENT.  God is tof, dat wil zeggen: God is 
PRESENT. En Gods presentie komt op twee manieren naar mij toe. Allereerst als Schepper, 
en daarnaast als Bevrijder. Psalm 136 werkt dat uit, God is Schepper en Bevrijder in het 
verleden, de verzen 4 – 22 én God is Schepper en Bevrijder in het heden, de verzen 23 – 25. 
Die laatste verzen lezen we nog eens: 

23die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht 
– eeuwig duurt zijn trouw –  
24en ons ontrukte aan onze belagers  
– eeuwig duurt zijn trouw –   
25hij geeft brood aan alles wat leeft 
– eeuwig duurt zijn trouw –  

God geeft brood, dat wil zeggen: de Schepper onderhoudt ons, de Bevrijder denkt aan ons in 
onze rampspoed en onderdrukking. De vraag is natuurlijk: Maar voel ik dat ook, ervaar ik dat 
ook? 
 
[ DIA ] Heel het feest van Pinksteren, het komen van de Geest geeft op die vraag antwoord: 
Ja, God komt voelbaar, ervaarbaar bij ons.  In de diepte is er één gebaar dat Gods presentie 
vertolkt, het gebaar dat je hier ziet. Goed om stil te staan, of je dat gebaar wel eens op je 
hoofd gevoeld hebt. Het komen van de Geest is groots, het gebaar waarmee dat gebeurd is 
intiem en ingetogen. En voor alle duidelijkheid: dit gebaar hoort bij de core-buseniss van de 
gemeente. 
 
[ DIA ] Er is nog een ander woord: Attentie.  Gods tofheid vraagt honderd procent onze 
aandacht. Psalm 136 zegt: 

1 Loof de HEER, want hij is goed  
Of in een andere vertaling: 



1 Erken de HEER, ja Hij is goed 
Loven, erkennen, dat handelt over onze attentie. De Heer dringt mij om al mijn aandacht te 
geven. Daarom zingen we in de kerk, daarom bidden wij. We richten onze ziel op de Ene 
Heer. 
 
[ DIA ] Ook attentie, erkenning, heeft een eigen gebaar: onze uitgestoken handen.  Een 
ontvankelijk gebaar om als het ware te onderstrepen dat mijn ziel God de Heer verwacht. En 
ook dat is Pinksteren, willen verwachten. Gods tofheid roept mijn ontvangen wakker. 
Daarom kwam de Pinkstergeest, om de brug te slaan tussen God en mij, God en ons. 
 
[ DIA ] En dan is er een derde woord, eigenlijk een hele serie woorden omdat één woord 
tekortschiet: God is tof = Schitterend en betrouwbaar, ja gaaf. Waarbij je moet denken aan 
geheimnisvol, wonderlijk groot, nieuw, verrassend. God die tof is, is een God die ik niet in 
mijn zak heb. Ik kan niet zeggen ‘nu weet ik het allemaal wel’, dat kan ik wel zeggen, maar 
dan heb ik het niet over God, maar over mijn humeur. God is een rijke bron van zegen, van 
vernieuwing. Daarom mogen we ook altijd weer vragen om die vernieuwende Pinkstergeest. 
De Geest die telkens weer in een zegenend gebaar naar mij toekomt. 
 
[ DIA ] En ook hier is er een gebaar, open armen en handen.  En de Geest zelf daalt als een 
duif neer. Mijn gebaar en Gods gebaar ontmoeten elkaar. Hier gaat het niet om 
verhevenheid, spectaculairheid, maar om vervulling. Psalm 136 greep al op die vervulling 
vooruit met de woorden:  

– eeuwig duurt zijn trouw –  
Waarbij eeuwigheid niet een eindeloze toestand is, een tijd die nooit weer ophoudt, nee, 
eeuwig dat is intensiteit, volle aanwezigheid, volmaakt, vol. Straks is er de mogelijkheid om 
bij God te zijn, dat kun je doen in stilte, bij het kruis, door een gebedsbriefje neer te leggen. 
Dat kun je doen door je de handen op te laten leggen. Zonder veel gesprek naar voren 
komen, even stil zijn, de bidders spreken een zegen uit en leggen onderweg hun handen op 
jouw hoofd. Je kunt ook op je stoel blijven zetten, open, biddend, ontvankelijk. Allemaal 
manieren waarop God zijn aanwezigheid met jou deelt. Of je nu op je stoel zit, muziek 
maakt, handen oplegt, een briefje invult, voor gebed gaat, de overeenkomst is dat we onszelf 
betrekken bij de Heer die met ons er is: 

Loof de Heer, aldus Psalm 136, want Hij is goed 
Eeuwig duur Zijn trouw 

 


