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Zondag 15 juni 2014 

 Trinitatis 

 

 

Lezing uit de Torah: Exodus 34,4-9 

 

Antwoordpsalm: “Geprezen zij God”: lied 150a 

(t. Henry Williams Baker, bij Psalm 150, vert. Gert 

Landman, m. C. Hubert H. Parry) 

 

Epistellezing: 2 Korintiërs 13,11-13 

 

Evangelielezing: Matteüs 28,16-20 

 

Lied: “Het woord dat ik jou geef”: lied 334 

(t. en m. A. de Keyzer, naar Deut.30,11.14; 

Gezangen voor liturgie 460) tweemaal 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Zondag van de drie-eenheid. Dat is het vandaag. 

Een mooi thema om over door te denken. Want 

zeg eerlijk, wanneer doen we dat nou? Wie heeft 

zich bijvoorbeeld de afgelopen week 

beziggehouden met de drie-eenheid? Ik ben heel 

benieuwd – wie durft een hand op te steken…? 

 

De drie-eenheid is denk ik niet een begrip dat echt 

leeft. Niet in ons persoonlijke geloof. De kerk heeft 

er een dogma van gemaakt, een kerkelijke 

leerstelling. De leerstelling dat je met drie woorden 

spreekt als je het over God hebt: Vader, Zoon en 

Geest. Dat God één is en tegelijk drie. De 

leerstelling dat die drie onderscheiden zijn van 

elkaar maar niet gescheiden. 

 

Kerkelijke leerstellingen zijn vaak struikelblokken. 

Het zijn door mensen bedachte constructies. Ik 

mag denk ik wel zeggen: de meesten van ons 

geloven er niet meer in, althans niet meer op de 

manier zoals de orthodoxie ze voorschrijft. Neem 

ook bijvoorbeeld de oude denkbeelden over de 

schepping in zes dagen. Over de zondeval. Of de 

verzoening door het bloed van Christus. 

De kerk heeft lang gedacht dat het haar taak was 

mensen te beleren. Zo’n dertig, veertig jaar 

geleden vonden we het nog normaal dat ‘de kerk’ 

een oordeel had over bijvoorbeeld 

homoseksualiteit. Nu denken we daar anders over. 

We vinden dat de kerk zich niet zo massief en 

belerend uit mag spreken. Gelukkig maar. 

Meningen zijn verdeeld. En meer dan overtuigde 

christenen zijn we zoekers. We geloven niet meer 

wat wordt voorgeschreven. Geloven wordt er 

lastiger door. Maar ook stukken interessanter. 

 

Kerkelijke leerstellingen hebben ertoe bijgedragen 

dat veel mensen de kerk de rug toekeerden. Ze 

geloven niet meer in de dogma’s. 

Maar wij, zoals wij hier zijn, mensen uit de 

Eshofgemeente en de Paulusgemeenschap, wij zijn 

gebleven. Ondanks de dogma’s. Terwijl velen van 

ons er niet meer zomaar mee instemmen. 

Dat wij gebleven zijn, daar kunnen veel redenen 

voor zijn. Een ervan is volgens mij dat we geleerd 

hebben creatief te denken. We nemen de statische 

leerregels niet meer letterlijk. We staan nog wel in 

de christelijke traditie, maar gaan daar op een 

flexibele en dynamische manier mee om. We 

nemen geen waarheden klakkeloos aan, maar 

worden wel graag gestimuleerd om onze eigen 

geloofsweg te zoeken. We willen geen 

voorgekookte gerechten meer, maar wel graag 

ideeën voor nieuwe recepten. 

Zou dat ook kunnen waar het de drie-eenheid 

betreft? Kunnen we daar op een creatieve manier 

zin in vinden? Wat zegt ons de drie-eenheid nú? 

 

Vader – Zoon – Geest. De tweede brief van Paulus 

aan de christenen in Korinte is het oudste geschrift 

waaruit we die driedeling kennen. De brief is 

vermoedelijk ergens in het jaar 56 geschreven. 

Ruim twintig jaar na Jezus’ dood. Zo’n veertig jaar 

vóór het eerste evangelie. Wanneer Matteüs zijn 

laatste hoofdstuk schrijft, is de trinitarische 

formule vermoedelijk al gemeen goed geworden: 

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 

Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te 

leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 

jullie opgedragen heb.” 

 

Vader – Zoon – Geest. 

De trinitarische formule. Hier denken we aan bij 

het woord drie-eenheid. 

Maar iemand met wie ik het erover had, kwam hier 

helemaal niet mee. Bij het woord drie-eenheid 

dacht hij aan Kerst – Pasen – Pinksteren. De grote 

christelijke feesten. Ook drie! Een drie-eenheid. 

Met Kerst wordt een begin gemaakt. Met Pasen 

zien we waar het op uit loopt en waar het 
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uiteindelijk om gaat. En met Pinksteren… moeten 

we het zelf gaan doen. Jezus stuurt ons de wereld 

in. 

Zo bekeken wordt de drie-eenheid meer een 

leerweg. Een leerweg voor het leven. De verhalen 

uit het eerste en tweede testament wijzen de weg. 

De torah; de profeten en geschriften; en Jezus, die 

dat alles voor ons niet-joden verstaanbaar maakt. 

De feesten zijn dan de mijlpalen op die weg. 

Mijlpalen als een hart onder de riem, zodat je even 

boven het gewone wordt uitgetild. En weer moed 

opdoet om verder te gaan, met alle ups en downs 

die je onderweg tegenkomt. Niet voor niets vieren 

we de feesten ieder jaar opnieuw. Telkens is er een 

nieuwe kans. Een leven lang. 

 

Vader – Zoon – Geest. 

Bron, water en stroming, dicht Huub Oosterhuis. 

Lied 306 in het nieuwe liedboek. Een lofzang voor 

God. Een lofzang als de woorden die Mozes als het 

ware ingegeven krijgt, wanneer hij voor de tweede 

maal de berg op gaat om wegwijzers ten leven te 

ontvangen. Als een engelenzang hoort hij hoe God 

bij mensen is: liefdevol, genadig, geduldig, trouw 

en waarachtig. Huub Oosterhuis dicht: 

 

“Die ons verwekt en doet zijn, 

ons openbaart en herademt 

één en volstrekt 

in allen 

en boven allen uit 

vader, zoon en geest 

bron, water en stroming 

liefdes eerste begin, liefdes weg, liefdes 

volharding.” 

 

De bron als de vader; het water als de zoon; de 

stroming als de geest. 

De vader als het eerste begin van liefde; de zoon 

als de weg van de liefde; de geest als de 

volharding van de liefde. 

Zo maakt ook Oosterhuis ons los van het oude 

beeld van de drie-eenheid. Hij combineert het met 

andere beelden. Hij zet ons op een ander been. 

Begrijpen we er daardoor meer van? 

 

Misschien niet. En dat is eigenlijk heel goed. Bij 

een gedicht van Huub Oosterhuis kun je soms het 

gevoel krijgen: ja, dit zijn mooie woorden, dit 

spreekt me aan. Of ook wel: nee, dit raakt me niet, 

dit gaat aan mij voorbij. Beide reacties zijn goed. 

Zolang we maar niet denken dat we de woorden 

moeten begrijpen. Ze zijn voor de beleving 

bedoeld, niet voor de wetenschap. Ze zijn bedoeld 

om het hart aan te spreken. 

 

Het is goed op deze manier naar de drie-eenheid 

te kijken. Als een begrip dat niet te begrijpen valt. 

Als een beeld van God dat zelf zijn eigen beeld 

omver haalt. God is één en toch drie: het zet je 

voortdurend aan het twijfelen. Het maakt je 

creatief, waardoor je andere drieslagen erin hoort 

mee resoneren – zoals de drieslag van de grote 

christelijke feesten. En de drieslag bron, water, 

stroming. En de drieslag ‘begin van liefde’, ‘weg 

van de liefde’ en ‘volharding van de liefde’. 

 

Zou Paulus dit al in gedachten hebben gehad? Zou 

het zijn bedoeling zijn geweest, als hij het had 

over de drie-eenheid: om vaste beelden van God 

omver te werpen? Om ervoor te zorgen dat we het 

nooit helemaal begrijpen? Zoals we ook nooit 

helemaal de donkere kant van God kunnen 

begrijpen. Die kant, die “niet alles ongestraft laat 

en voor de schuld van de ouders de kinderen en 

kleinkinderen laat boeten, en ook het derde 

geslacht en het vierde.” 

 

Vaste beelden van God omver werpen en aan het 

twijfelen gaan: dat maakt het voor ons mogelijk 

om verrast te worden. Om echt voor God open te 

staan. En om te doen wat Jezus vraagt: op weg te 

gaan. En een soort van heilige verwarring te 

zaaien door mensen te dopen in de naam van de 

Vader, de Zoon en de heilige Geest. Om, kortom, 

de weg van de liefde te gaan, Jezus achterna. In 

het vertrouwen dat God doet wat Mozes hem 

vraagt: dat hij met ons meetrekt. 

 

 

Lied: “Door de wereld gaat een woord”: lied 802 

(op de melodie van ‘hatikwa’, ‘de hoop’; t. Jan Wit) 

 

 


