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Inleiding
Aan het einde van het boek Jesaja spreekt de profeet over het oordeel van de Eeuwige. 
Maar naast dreigementen klinken er ook woorden van troost. Zoals een moeder haar kind 
troost, zo zal de Eeuwige het volk troosten. Het doet denken aan psalm 131: mijn ziel is 
als een kind dat rust op de arm of aan de borst van de moeder. Als God straft is hij een 
vader, als hij troost biedt een moeder – vervallen we hier niet in stereotype mannen- en 
vrouwenrollen? Of biedt dit intieme beeld een waardevolle aanvulling voor de wat 
afstandelijke God die de ontrouwen mores zal leren?De voorstelling van God als een 
barende moeder vinden we ook in Psalm 2,7.

We zongen onder andere: Een schoot van ontferming, VL 236, en Zoals een moeder 
zorgt, VL 237.



Overweging 
Mensen van God,

‘Een schoot van ontferming’, veel lichamelijker en zinnelijker kun je het haast niet 
verbeelden,
als je kijkt naar het schilderij ‘Waiting for Sophia’ van kunstenares Angie Devereux.
Vorige week is het onthuld, toen is het in de viering ook expliciet gegaan over Sophia, over 
de Wijsheid.

Vandaag spreken we over God als moeder en dan zien we het beeld van een vrouw, met 
grote, volle borsten. 
Haar ogen zijn gesloten. 
Kijkt ze devoot of heeft ze pijn? 
Kijkt ze, in zichzelf gekeerd, uit naar de komst van haar kind? Haar buik is groot, het kind, 
volgroeid, zie je zitten. Het is ingedaald, het koppie keurig naar beneden, fijn, dan hoeft de 
bevalling niet heel problematisch te zijn. 
Ze houdt haar arm, haar hand om haar buik, ondersteunt het kind. 
Ze wacht op de geboorte.

Het kind, nog helemaal in elkaar gevouwen, weet nog niet wat hem of haar te wachten 
staat. Geborgen onder de borsten van de moeder zal het zich een weg naar buiten 
moeten banen. De wereld in geworpen worden, naakt en koud, vanuit de warme 
geborgenheid het felle licht tegemoet. 

‘Een schoot van ontferming’; zo zongen we er ook over, dan gaat het over Gods 
barmhartigheid, het hebreeuwse woord voor baarmoeder verwijst daarnaar. 
Ontferming, barmhartigheid, dat voel je diep van binnen. Als je je werkelijk verplaatst in de 
ander, dan voel je dat ook in je eigen lijf. De, misschien wat ouderwetse uitdrukking: ‘hij of 
zij werd met ontferming bewogen’, drukt daar iets van uit. 

In de tekst van Jesaja zien we al die lichamelijke beelden terug:  
Eerst is het Jeruzalem (ook Sion genoemd), de stad, die als moeder wordt verbeeld. 
Jeruzalem baart als een vrouw haar kinderen. God zegt: Ik zal toch zeker niet de 
moederschoot openen en niet laten baren. Oftewel: Ik zal toch geen loze hoop 
verkondigen, hoop die geen werkelijkheid zal kunnen worden. 
Jeruzalem zal juichen nu de kinderen geboren worden  en iedereen juicht mee. De stad, 
als vrouw, zal voor iedereen melk hebben, er zal in overvloed gedronken kunnen worden. 
Op haar schoot zul je gewiegd worden, op de heup gedragen worden.

En dan zegt God: ‘Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten’. Het beeld 
van de moeder wordt doorgetrokken naar de manier waarop God er zal zijn voor de 
mensen. Troostend, met ontferming bewogen. 

Al eerder is het beeld van God als een moeder naar voren gekomen in Jesaja (hoofdstuk 
49: 15) wanneer God zegt: ‘Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen 
het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit.’
Een soort van oergevoel van verbondenheid: God is zo verbonden met de mensen, God 
zal de mensen nooit vergeten. 

Helemaal in het begin van de bijbel zijn er al meerdere beelden van God. In de vijf boeken 
van Mozes, in Deuteronomium 32 waarin het gaat over God die als vader wordt benoemd, 
als adelaar die over zijn jongen waakt en zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen opvangt én 



over God als moeder wanneer er gezegd wordt: ‘U vergat de God die u gebaard heeft, u 
verwierp de rots die u ter wereld heeft gebracht. 

Beelden van God als moeder, waarbij de nadruk ligt op het voedende, op de 
verbondenheid, op het troostende. 

We vroeg ons in de voorbereiding af: zijn het tegenbeelden, tegen het sterke, machtige en 
toch soms ook intimiderende van een vader godsbeeld? Het is toch niet zo dat je op die 
manier het mannelijke en het vrouwelijke tegen elkaar moet uitspelen. Of het moet 
vaststellen: mannen doen zo en vrouwen doen zo. We zien toch steeds meer dat dat in 
elkaar aan het overvloeien is, ook in onze maatschappij waarin het allemaal niet meer zo 
verdeeld is in mannen en vrouwen, in hét mannelijke en hét vrouwelijke. 
We zagen het in de vrouwenmarsen, gehouden op allerlei plaatsen in de wereld, 
Womenmarches, met vele ‘women and women-identified-man’. 

Toch zijn vrouwelijke godsbeelden vanuit theologische oogpunt nodig. Zoals Anne-Claire 
Mulder dat zal betogen komende dinsdagavond in haar lezing toegespitst op Sophia als 
beeld van God.
Ik citeer haar: 
‘Vrouwelijke godsbeelden zijn nodig om recht te doen aan het idee dat vrouwen net als 
mannen geschapen zijn naar het beeld van God. Als er geen vrouwelijke godsbeelden 
zouden zijn, dan zou dat een loze kreet zijn; dan kunnen vrouwen zich alleen spiegelen 
aan mannelijke beelden om zichzelf als beeld van God te zien, en om zich op te oriënteren 
als ze nadenken over de vraag op welke manier zij gestalte kunnen geven zodat ze 
werkelijk beeld van God zijn’. 
En het maakt ook uit voor het zelfbewustzijn van vrouwen. ‘Want Godsbeelden zijn 
voorbeelden, voorbeelden waar mensen hun leven naar kunnen inrichten, modellen voor 
het goede leven, of het Godewelgevallige gedrag van mensen.’ 

God als moeder.
In de prachtige psalm 131 komt dit nog weer op een andere manier naar voren, mystiek 
geladen. Waarin de dichter zich beschrijft (in de woorden van Huub Oosterhuis) als de 
mens die zijn bestemming heeft erkend
‘mijn ziel is tot rust gekomen
een kind dat gedronken heeft
en rust aan de borst van zijn moeder
zo is mijn ziel in mij’.

Dat beeld raakte een van onze medevoorbereiders van deze viering. Martine Bakker gaat 
vandaag op weg naar Santiago de Compostela. Te voet, met weinig bagage. Op weg om 
stil te worden, tot rust te komen. Geen grootse daden verrichten, maar langzamerhand, al 
lopend, je overgeven aan de geluiden van de natuur, aan de grillige onvoorspelbaarheden 
van het weer, aan dat wat je tegenkomt op je weg.

Je overgeven aan de Eeuwige die zegt: Ik zal er zijn.

De altijd Aanwezige

Zo moge het zijn.


