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Zondag 7 juni 2020 

Trinitatis 

 
 

Evangelielezing: Matteüs 28,16-20 

 

16. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de 

berg die Jezus hun had genoemd, 17. en toen ze hem 

zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen 

nog. 18. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 

macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19. 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, 20. en hun te leren dat ze 

zich moeten houden aan alles wat ik jullie 

opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met 

jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 

wereld.’ 

 

Lied: ‘Jezus, ga ons voor’: lied 835, 1, 3 en 4 (t. N.L. 

von Zinzendorf, vert. Ad den Besten, m. Adam Drese) 

 

Overweging 

 

Eindelijk is het zover: ze gaan op vakantie! Merel, 

Mier, Muis, Mol, Mees en Muskusrat Muski zijn 

geweldig opgewonden. Ieder heeft de nodige dingen 

ingepakt. ’s Morgens vroeg verzamelen ze bij Mier. 

Nog één kopje thee voor de reis. En dan gaan ze! 

 

Het wordt een lange wandeling. Ieder dier heeft zijn 

eigen koffer of rugzak of trolley mee.  

De reis gaat goed. Ieder doet wat hij kan. Mees en 

Merel vliegen vooruit en verkennen de beste route. 

Zo maken ze geen onnodige omwegen. Muski is sterk 

en neemt zowel de rugzak van Mol als de trolley van 

Mier voor zijn rekening. En als ze moe is, kan Mier 

meeliften op zijn rug. 

 

Na uren lopen en vliegen, sjouwen en zeulen komen 

ze aan op de plek waar ze heen op weg zijn. Het is er 

prachtig! Een brede oever van een kalme rivier. Er 

groeien prachtige bloemen. De zon schijnt en het 

water kabbelt vriendelijk voort. 

‘Hèhè, we zijn er,’ zucht Mier. 

‘Hoera!’ roept Muis. 

‘Hier gaan we een heerlijke vakantie hebben!’ roept 

Muski blij. 

‘Laten we ieder ons eigen plekje inrichten,’ stelt 

Mees voor. En dat doen ze. 

 

Een tijd lang zijn ze in de weer en is ieder druk met 

zijn eigen ding. Tenslotte haalt Muski het avondeten 

tevoorschijn. Voordat hij van huis ging, heeft hij een 

grote stapel pannenkoeken gemaakt. Ze gaan in een 

kring zitten. En eten pannenkoeken met suiker. 

‘Dat was zalig,’ zegt Mol. ‘En wat heb ik nu zin in zo’n 

heerlijke kop thee van jou, Mier!’ 

Verbaasd kijkt Mier op. ‘Ik heb geen thee 

meegebracht,’ zegt ze. 

‘Maar jij zorgt toch altijd voor thee!’ roept Mol 

verbijsterd uit. Mokkend kijkt hij om zich heen naar 

de anderen. Mier hoort thee te maken. Dat zijn ze 

immers altijd zo gewend. 

 

Dan wijst Mees naar een plasje water. Een 

volgelopen kuil naast de rivier. ‘Wat is dat?’ vraagt 

Mees. 

‘Dat is mijn privé zwembad,’ glundert Muis. ‘Ik vind 

het fijn om een eigen zwembad te hebben.’ 

 

Voordat iemand hierop heeft kunnen reageren, ziet 

Mier iets. ‘Kijk daar nou! Iemand heeft een dam in 

de rivier proberen te maken!’ 

‘Dat waren wij,’ zegt Muski, ‘Merel en ik.’ 

‘Ja!’ roept Merel enthousiast. ‘Wat was dat leuk, hè 

Muski? Een dam bouwen in de rivier. Bouwen jullie 

straks allemaal mee?’  

‘Heb jij dan nog geen tent opgezet, Merel?’ vraagt 

Mier verbaasd. 

‘Ja,’ zegt ook Mees, ‘waar moet je nou slapen?’ 

‘Och,’ zegt Merel, ‘dat zie ik straks wel.’ 

Mier en Mees kijken elkaar verward aan. Dit is toch 

niets voor Merel. Dat Muski onverwachte dingen 

doet, oké, dat zijn ze wel gewend. Maar Merel? 

Merel is altijd zo verantwoordelijk. Merel zorgt altijd 

dat hij zijn zaakjes op orde heeft. Merel zou de 
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eerste moeten zijn die zijn tent opzet. Het schokt ze 

een beetje, dat Merel daar nog niets aan heeft 

gedaan. 

 

‘Stil!’ fluistert Merel ineens. Allemaal zijn ze stil. 

‘Horen jullie dat…?’ 

Ze zitten in de laatste stralen van de zon. Die kleurt al 

oranje achter de bomen. En heel in de verte klinkt 

een lied. ‘Zou dat een nachtegaal zijn…?’ vraagt Mol. 

Als betoverd zitten ze te luisteren. Dan komt er ook 

nog een heerlijke geur hun kant op. ‘Nachtbloemen,’ 

fluistert Mier. ‘Die ruik je alleen als het donker 

wordt.’ 

 

Allemaal zijn ze stil. Ze luisteren en ze kijken en ze 

ruiken. De ergernissen zijn even vergeten. Och, wat 

doen die er ook toe? Hier is het mooi. En daar gaat 

het om. Het leven is een wonder… 

 

- - - - - 

 

Zondag van de drie-eenheid is het vandaag. Een 

lastig begrip. Een God in drieën; Vader – Zoon – 

Geest; Wat betekent dit? Hemel – aarde – en iets 

daartussenin? Is God nou uit één stuk, of is hij 

verknipt? 

 

Zo’n onduidelijke God, dat past niet bij onze 

behoefte aan duidelijkheid. We willen weten. Ik wil 

weten wie ik zelf ben. Ik wil weten wie jij bent. We 

willen weten hoe dat Coronavirus zich gedraagt. Dat 

we almaar tasten in het duister, dat we enkel vage 

en halve kennis ervan hebben, dat maakt ons 

onzeker en onrustig. 

 

En God, God past ook niet in een plaatje. Denk je dat 

je een beetje begrijpt hoe God is – liefde, en 

mededogen, en zo meer, moet je je gaan verhouden 

tot de drie-eenheid. 

Het is als in het verhaal over de dieren. Dacht je ze 

eindelijk een beetje te kennen, blijken ze toch weer 

anders te zijn dan je denkt. 

 

Zo stuurt God zijn eigen beeld door de war. Het zou 

me niet verbazen als hij dat met opzet doet. Het is 

tenslotte niet netjes om een beeld van iemand te 

maken, zoals de Tien Woorden ook zeggen. Als je 

iemand in een beeld vastzet, zie je die ander niet 

meer. Dan maak je een maatstaf van je 

herinneringen waaraan de ander moet voldoen.  

Een beeld maken, dat is het tegenovergestelde van 

liefde. Echte liefde is bereid zich te verbazen. Echte 

liefde zegt niet: ‘jij was vroeger altijd degene die 

voor thee zorgde, je bent niet consequent!’ Liefde 

kijkt verwonderd naar de ander, die veel meer 

kanten blijkt te hebben dan je eerst dacht. 

 

Zo is ook God telkens weer anders: nu Vader, dan 

Zoon, dan weer Geest. Een God die je niet in je eigen 

kastje kunt opsluiten. Want leg je een poeltje aan 

zoals Muis, je eigen privé beeld van God, dan raak je 

afgesneden van de grote stroom. Dan kun je 

vastlopen. Dan kan het gebeuren dat je je af gaat 

vragen: is dit nou alles…? Stilstaand water gaat op 

den duur stinken. 

 

Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in om heilige 

verwarring te zaaien. Om mensen te dopen in de 

naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

liefst in beken vol stromend water. Om een God te 

verkondigen die telkens anders is. Die ontsnapt aan 

onze hokjes. Over wie we niets met zekerheid 

kunnen zeggen. En die hoopt dat wij daardoor iets 

van onze beheerszucht los kunnen laten – en leven 

vanuit verwondering. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Door God bijeen vergaderd’: lied 968, 2 en 5 (t. 

S. J. Stone, vert. Willem Barnard, m. S.S. Wesley) 


