
Feest van de H. Drie-eenheid 

Joh. 3,16-18 

Wat is de H. Drie-eenheid en waarom is er een zondag bijzonder aan de Drie-

eenheid gewijd? 

Misschien dat een verhaaltje ons kan helpen het te begrijpen. Het gaat zo: 

Er was eens een uitnodiging, en in feite, was ze er al duizend keren. God de Vader 

nodigde mensen op aarde uit om een blijvende liefdevolle band met Hem aan te 

gaan. God nodigde ons uit om naar het Oude Testament te kijken; daar staat in 

samenvatting: “Ik wil uw God zijn en Ik wil dat dat u mijn volk bent. Mijn liefde 

voor u is teder en kostbaar. Wilt u van uw kant Mij liefhebben?” God gaf de 

mensen dus een mooie uitnodiging! Veel mensen begrepen het en gingen de 

relatie aan: Abraham, Mozes, Elia, Elisa, en dat was maar het begin.  

Maar veel mensen beleven dingen kiezen die ze onmiddellijk bij de hand hebben, 

zoals geld en eer, en dan niet weinig, maar kasten vol! De afwijzing van Gods 

uitnodiging raakte wijdverspreid.  

Hoe reageerde God op die afwijzing? Natuurlijk met pijn en teleurstelling. U kent 

het wel. God riep: 

“Mijn volk wat heb Ik u gedaan? Waarmee heb Ik u bedroefd? Antwoordt Mij? 

Ik heb voor u water uit de rots laten stromen en jullie hebben Mij gal en azijn te 

drinken geven! Waarom deden jullie dat? Antwoordt Mij!”1  Maar er kwam geen 

antwoord!  

Daarom kwam God met een nieuw en briljant plan; daarmee wilde hij alles 

redden. God dacht: “Ik zal hen laten zien hoe ware liefde er uitziet. Omdat Ik 

liefde en niets dan liefde ben, zal Ik hun volledig de hand reiken, zoals liefde doet. 

Ik word één van die mensen. Ik zal leven als mens in de diepte van hún bestaan. 

Dan zullen ze de liefde zien in zijn complete waarheid.” Dus toen werd er een 

mens geboren die Jezus heette. Hij groeide op. Hij vertelde dat de mensen God 

boven alles moesten liefhebben en de andere mensen als henzelf. Hij was het hart 

van God, het hart dat mens was geworden. Hij was één met de Vader en toch 

verschillend. Twee personen in één God. 

Mensen werden gekwetst en verraden, natuurlijk, en ze moesten wel met hun 

eigen verwarde motieven, hun egoïsme en hun hebzucht leven. Liefde ging 

verloren in een dergelijke wereld. Dus Jezus die God is, dook diep in onze oceaan 

van wreedheid en ellende; hij dook diep in de dood. Zijn taak was het om alles 

terug te brengen naar de bron van het bestaan, naar de Vader.  

De leerlingen kenden maar twee delen van God, namelijk Jezus en zijn Vader. 

Dus vóór Hij wegging zei Hij nog het volgende, en ik vat het een beetje samen: 

“Filippus en jullie allemaal, als jullie Mij kennen, kennen jullie de Vader. Ik ga 

terug naar de Vader en zal bij jullie blijven. Ik zal een thuis in jullie maken door 
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de heilige Geest te sturen. Deze Trooster zal de liefde zijn die de Vader en ik voor 

elkaar hebben!”  

Hij sprak zo over de derde Persoon van de Drie-eenheid, de heilige Geest. De 

heilige Geest, een echt wezen dat zich nestelt in onze ziel als we het toelaten. De 

Geest van liefde is genadevol, diepgaand en brengt troost, zoals een deken 

verwarmt in de koude winter.  

Dit is het verhaal. Misschien is het minder gemakkelijk dan eigenlijk zou moeten. 

Maar het is het verhaal van ons leven met God en met elkaar. 

Het is feest van de Drie-eenheid! Laten we het vieren met ons leven! 

Norbert Schallenberg, pastor 

 


