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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Vandaag vieren we het Hoogfeest 

van de Heilige Drie-eenheid. 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

In het Latijn heet dat zo mooi: 

zondag Trinitatis. 

 

Ieder jaar mogen wij dan als priester  

iets proberen te zeggen over de Heilige Drie-eenheid. 

Bijvoorbeeld, wat is het verschil 

tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Maar dit jaar zou ik zo graag eens willen beginnen 

met juist iets te zeggen over die eenheid. 

Die eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Want toen ik mij zo voorbereidde op deze preek 

werd ik juist daar zo door geraakt. 

Die eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest.  

 

Zo zegt Jezus over zijn Vader: 

"Ik kan niets doen uit Mijzelf  

tenzij Ik het de Vader zie doen." 

Een totale afhankelijkheid van de Zoon  

ten opzichte van zijn Vader. 

 

Wij mensen leggen vooral het accent op onze onafhankelijkheid. 

Een zoon moet volwassen worden. 

En op een gegeven moment zal daarom een zoon 

zijn vader en moeder verlaten 

om zelf een volwassen man te worden. 

Maar bij Jezus ligt het accent juist op 

die volmaakte eenheid  

tussen Hem en de Vader. 
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En voor de Heilige Geest geldt eigenlijk hetzelfde. 

De apostel Johannes zegt het in zijn evangelie zo: 

"De Heilige Geest zal niet uit Zichzelf spreken, 

maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken." 

Ook hier zien we weer die volmaakte eenheid  

van de Heilige Geest met de Vader en de Zoon. 

Dat is iets wat wij mensen ook eigenlijk niet kennen. 

Wij leren juist onze eigen mening en onze eigen ideeën te 

ontwikkelen. 

Maar bij de Heilige Geest zien we dus 

die totale afhankelijkheid en eenheid  

met de Vader en de Zoon. 

 

Mensen vragen wel eens aan mij: 

"Maar tot wie moeten we nu bidden? 

Tot de Vader of tot de Zoon of tot de Heilige Geest? 

Het lijkt wel alsof zij die Drie-eenheid van God 

een beetje verwarrend vinden. 

Nou, ik kan me dat ook wel voorstellen. 

 

Maar daarom vond ik het juist zo bevrijdend  

om te ontdekken dat de drie personen van God  

juist één zijn.  

Zo één, dat het eigenlijk niet uitmaakt  

tot wie van de Drie je bidt. 

Ik zou bijna willen zeggen: Je mag zelf kiezen. 

En bij mij varieert dat dan ook nog wel eens. 

Ik bid graag tot Jezus, als tot een goede Vriend. 

Maar ik bid ook vaak tot de Vader. 

En ik roep ook vaak de hulp van de Heilige Geest in. 

Maar gewoon een beetje babbelen  

doe ik toch het makkelijkst met Jezus of met de Vader. 

 

En zo ontdekte ik dat God zich wil laten kennen 

als de Drie-ene God, 

niet om  het ons moeilijker te maken, 

maar juist om het ons makkelijker te maken. 
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Zoals een kind soms makkelijker 

even met zijn moeder spreekt 

en dan weer met zijn vader 

en soms ook gewoon even snel met zijn broer of zus. 

Zo wil de Drie-eenheid van God 

het ons alleen maar makkelijker maken. 

 

Maar nu toch ook iets over de verschillen  

tussen Vader, Zoon en heilige Geest. 

De Bijbel zegt dat God liefde is. 

Maar die liefde van God laat zich wel  

op drie verschillende manieren zien. 

Allereerst is er de liefde van God de Vader Zelf. 

Die Liefde zou je kunnen vergelijken met de zon. 

De zon is de bron van ons leven. 

En daar genieten we allemaal dan ook volop van. 

 

Maar we vergeten wel eens hoe krachtig de zon is. 

Wij kunnen bijvoorbeeld met onze ogen absoluut niet  

in de zon kijken. 

We zouden totaal verblind raken. 

En als we iets te dicht bij de zon zouden komen 

zouden we levend verbranden. 

Zo overweldigend is tegelijkertijd ook Gods liefde 

dat het voor ons gewone mensen  

ook te veel zou kunnen zijn.  

 

Maar Jezus, de Zoon van God, 

maakt als het ware die liefde van God 

voor ons mensen toegankelijk. 

Wij kunnen Jezus wel aankijken. 

We kunnen Hem in zijn ogen kijken, 

want Hij is ook mens geworden als wij. 

 

En dan zien wij in Jezus' ogen 

Gods barmhartige liefde. 

De liefde van God, die zelfs onze zonden wil vergeven. 

Ik noem dat graag Gods vergevende liefde. 
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Of met een moeilijker woord: Gods genade. 

Jezus is het beeld van die vergevende liefde van God. 

Dan verbrandt de hitte van de zon ons niet, 

maar dan vergeeft de warmte van God liefde ons. 

En wat doet dan de Heilige Geest? 

Wel, wij kunnen natuurlijk over de liefde van God  

spreken, nadenken en noem maar op. 

Maar de Heilige Geest wil ons vooral 

die liefde doen voelen. 

Dat wij de warmte van de zon voelen. 

En daarom zal de Heilige Geest ons als het ware 

het liefst naar buiten brengen, het huis uit, 

om buiten van de zon te gaan genieten. 

Want binnen, opgesloten in je huisje, 

merk je weinig van de zon. 

 

En daarom zet de Heilige Geest ons in beweging. 

Dat zagen we ook op het grote Pinksterfeest. 

Er kwam een hevige wind. 

De leerlingen werden als het ware in beweging gezet. 

Naar buiten geduwd. 

En dan worden ze enthousiast. 

Dan gaan ze werkelijk de warmte van Gods liefde ervaren. 

Dat is het werk van de Heilige Geest. 

 

Tot Wie van de Drie voelt u zich het meest aangesproken? 

Het mag alle Drie. 

Maar ik hoop alleen zo, 

dat wij de liefde van die Drie-ene God  

niet als een probleem zullen ervaren, 

maar juist als een grote rijkdom, 

die God aan ons wil geven. 

Amen. 

 


