
 
 
Zondag 14 mei was Ankie Broekers - Knol onze gast aan de Koningslaan met haar 
preek over het door haar zelf gekozen onderwerp ‘Vertrouwen’. Wij zagen haar staan 
als grootmoeder onder aan de vier treden van haar trap om haar kleindochter op te 
vangen die vol vertrouwen naar haar toesprong. Eén blik tussen grootmoeder en 
kleindochter was voldoende om de sprong te wagen. En we zagen haar als Eerste 
Kamer voorzitter, waar zij een ‘sacraal moment’ beleefde, toen een Kamerlid bij een 
stemming over een wetsvoorstel zijn eigen belang ondergeschikt maakte aan het 
nakomen van een afspraak, die hij op basis van vertrouwen met een ander Kamerlid 
had gemaakt.  
Vertrouwen is de kern van ons leven, ons mens zijn. Maar, staan we er wel genoeg 
bij stil? Wat is er voor nodig? Van ‘Geloof, hoop en liefde’ uit 1 Korinthiërs 1:13 staat 
‘hoop’ voor vertrouwen. Vertrouwen op en in de ander. 
Dat is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Er is een kloof tussen burger en overheid. 
Hebben overheid, politiek en rechters nog wel voldoende vertrouwen van de 
burgers? Worden ‘alternative facts’ niet al bijna gewoon gevonden en zelfs met 
welwillendheid tegemoet getreden? Zijn we vergeten dat - zoals in Romeinen 13:1 
staat - ieder gezag eigenlijk van God afkomstig is en dat het vertrouwen daarin en 
daarop noodzakelijk is voor onze democratische rechtsstaat? Vertrouwen krijgt 
inhoud als de waarheid wordt gesproken, als mensen zich houden aan wat ze 
zeggen en verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen en nalaten en voor de 
gevolgen daarvan.   
Vertrouwen krijg je niet cadeau, het is niet te koop. Je kunt het wel verdienen. En dat 
kan alleen als je aandacht hebt voor de menselijke maat, ook in onze 
gedigitaliseerde samenleving. Ieder mens moet zich gezien voelen. Daarvoor is 
persoonlijk contact en aandacht nodig. Het vergt aan de andere kant ook moed om 
dat vertrouwen aan de ander te geven. Het vermogen om te vertrouwen maakt ons 
tot wie we zijn. Daarvoor moeten we net als haar kleindochter boven aan de trap van 
vier treden gaan staan en vol overgave de sprong in het onbekende wagen. Die ene 
blik van vertrouwen tussen mensen moet voldoende zijn om dat te durven. 
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