
Inleiding zondag 11 juni 2017  Drievuldigheidszondag in r.k. kerk  Harreveld en Lichtenvoorde. 

Broeders en Zusters, goedemorgen en welkom. ik ben p. Biesjot. Via vader Abt Dom H. Vesseur en 
uw pastoor vicaris Paauw ben ik benaderd om vandaag voor U en met U Eucharistie te mogen vieren. 
Ik wil dit graag doen – eenmalig – om door dit dienstwerk eer te brengen aan God die we mogen 
aanspreken als Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

Openingswoord . 

Vandaag wordt de H. Drievuldigheid, Drieeenheid gevierd. God die is Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Hij is het die ons bijeen brengt en samen houd, als gemeenschap en Kerk. Deze zondag na Pinksteren 
overwegen we nog eens dit geloofsgeheim, het mysterie, drie personen éen God. Niet te begrijpen, 
wel te geloven. In die ene zelfde Naam zijn we samengekomen en begonnen zoals het kruisteken ons 
steeds bewust maakt. Zo zijn we geroepen, bemind, gedoopt, gelovig als Zijn kinderen verzameld. 
Vragen we dan als mensen die Hem toebehoren vergeving en ontferming om de Eucharistie waardig 
te ontvangen. 

 

Broeders en Zusters, het is een uitdaging op een van de mooiste zowel als de moeilijkste zondagen 
van het kerkelijk jaar iets zinnigs te zeggen over een mysterie waarover je – inhoudelijk gesproken – 
alleen maar kunt geloven omdat het boven alles te boven gaat. 

God Vader, Zoon en Heilige Geest zijn drie personen en toch een God. Dat maakt je stil en 
sprakeloos. Eigenlijk niet zo erg als grondhouding. Stil van ontzag en bewondering, verwondering. Als 
vergelijking ( die altijd mank gaat.. ) zou je kunnen speken van een arm uitlopend in een hand en zo 
een handpalm. God strekt zijn arm uit; Jezus houdt ons in zijn hand, in die handpalm leven we door 
de Geest. Of een wat ruimer beeld van paus Franciscus: een hand met vijf vingers die allemaal een 
eigen gebed betekenen en ook een eenheid vormen. De duim – voor mensen dichtbij, hen die je het 
meest nabij zijn; de wijsvinger voor hen die de weg wijzen en leiding geven; middelste vinger; voor 
hen die gezag uitoefenen, ons voorgaan in bestuur; ringvinger: meest kwetsbare vinger, de zwakke, 
zieke die ons gebed ’t meest nodig hebben – maar ook die liefde en trouw bepaalt. Tenslotte de pink: 
voor jezelf, je eigen nood en zorg bezien in ’t licht van de andere vier vingers.. 

Niet eenvoudig, begrijpen we hierdoor iets meer van Gods Drievuldigheid ? Toen eens aan een kind 
werd verteld dat God Vader, Zoon en Heilige Geest is stak het de vinger op en vroeg onbevangen: 
dan is God zeker de familienaam ?.. Mooi gezegd. Want God is ‘onze ‘God geworden. We horen bij 
Hem. Horen Hem toe want we zijn aan Hem gerelateerd. Onze Vader.. Nee, het blijft niet te vatten. 

Eens dacht de grote bisschop/ theoloog Augustinus over het Drieenheidsmysterie na. Lopend langs 
het strand zag hij een kind bezig met een emmer het water van de zee in een kuiltje te doen.  ‘Maar 
dat kan toch helemaal niet ‘zei Augustinus tot het kind. En toen – dat kind was een engel – zei hij: wie 
ben jij dan als mens om te menen dat je met je verstand dit mysterie kunt oplossen. En plotsklaps 
was de engel verdwenen. 

Mooi verhaal. Wat zegt ons de H. Schrift. Gods ‘verhaal- zijn woord voor ons ? Dat God ons werkelijk 
nabij is. Zijn Naam en aanwezigheid maakt dat Hij zich aan ons doet – laat kennen. ( eerste lezing ). 
God komt zijn volk nabij en gaat het voor om het te vergezellen  naast Mozes. Hij is een trouwe en 
barmhartige God. De Heer maakt zich kenbaar op een heel wonderlijke manier en op een heel 
belangrijk moment.  De Heer wil niets anders dan vrede en verzoening bewerken voor zijn volk en 
dus zo voor ons.  Dat schept eenheid en gemeenschap. ( tweede lezing ). Het is de genadewerking- en 



toezegging in praktijk. Wat de Heer doet is duurzaam; is het werk van Zijn Drieene zorg: genade, 
liefde en gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Het evangelie omvat het totaal, het zijn deze twee volzinnen waarin alles samengevat wordt. Zozeer 
heeft Hij ons, onze wereld lief. In Jezus, door Hem, zijn kruisdood uit liefde en verrijzenis maakt God 
waar dat Hij is: de driene God Vader, Zoon en Heilige Geest die alles doet, uitwerkt nl. om ons heil, 
ons geluk uit te maken. Het geeft de zin en uitleg maar gaat veel verder dan alleen een ‘verklaring ‘.  

In Jezus ‘overgeleverd zijn drukt  zich zijn absolute liefde voor elk van ons en heel onze wereld uit. 

De prefatie van dit feest zegt het ook: “U Vader vormt met de Zoon en de H. Geest éen God “. Dat is 
niet abstract maar heilzaam voor ons. We mogen beleven, ervaren wat het is om onder Gods’hoede 
te mogen staan, te leven. Hij is een en al Zijn Vader- zorg, Broeder- liefde en Geest- kracht die voor 
ons bestemd zijn. Het blijft van onze kant een stamelen: “wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, 
waarachtig en getrouw. Gij drie personen, even goddelijk voor ons en even groot, o heilige 
Drievuldigheid, Gij éen van hart, een God die wij aanbidden “. 

Of om het tot slot nog eens anders te stellen: hebt u weleens rustig, bewust een kruisteken gemaakt 
? Dat zegt en drukt tegelijk uit waar het om gaat: we zijn helemaal, heel ons leven beschermd, 
getekend, gekend, bemind door Hem. Geloof het u zult het merken. Met dit watermerk zijn we 
geborgen in de zee van Gods ‘driene liefde. 

We horen Hem toe. 

Goddank. 

Amen. 


