
Drievuldigheid jaar B 
       Mt. 28, 16-20 

 

Alle goeie dingen in drieën; Driemaal is scheepsrecht. Zo zijn er wellicht meer 

uitdrukkingen in onze taal waarin het getal drie een rol speelt. En niet alleen in 

onze taal, ook in andere moderne talen. En in oude talen, ook de taal van de 

bijbel. Steeds als daar staat: na drie dagen, of op de derde dag, staat er iets 

bijzonders te gebeuren. Het meest bekende voorbeeld daarvan is natuurlijk de 

Opstanding van Jezus, op de derde dag na de kruisiging. En het feest dat we 

vandaag vieren heet niet twee-eenheid of vier-eenheid, maar Drie-eenheid, en 

dat is niet toevallig, zoals we nog zullen zien. 

 

In de eerste lezing, uit Deuteronomium, wordt het getal drie niet genoemd. 

Niettemin kunnen we er drie aspecten van ons geloof in aantreffen. In de eerste 

plaats de verwondering over de grootsheid van de schepping. En hoewel de 

moderne wetenschap veel geheimen over het ontstaan van die schepping heeft 

kunnen ontrafelen, de verwondering over het feit dat de schepping er is, blijft. 

Het geloof dat die schepping er niet toevallig is, maar bewust gewild is door een 

macht die wij God noemen, blijft. 

In de tweede plaats heeft diezelfde God van de schepping grote daden verricht in 

Egypte, daden die gericht waren op de bevrijding van de Israëlieten. God is dus 

niet alleen de God die de schepping heeft gewild, maar die ook wil dat de 

mensen zich VRIJ in die geschapen wereld kunnen bewegen. En waar die 

vrijheid wordt beknot (ik noem vandaag maar geen voorbeelden, want dan sta ik 

hier vanavond nog), daar wordt gezondigd tegen Gods bedoeling met de mens. 

Die vrijheid is echter niet grenzeloos, want in de derde plaats toont de God van 

de schepping en van de vrijheid zich ook een God van de voorschriften en 

geboden. Die moeten onderhouden worden, want dan zullen wij en onze 

kinderen gelukkig zijn. Worden ze niet onderhouden, dan is er chaos en ellende. 

Ook hier zal ik u de voorbeelden besparen. Drie aspecten van God dus: 

schepping, vrijheid en geboden.  

Die drie aspecten komen terug in het mysterie van de Heilige Drie-eenheid. Een 

mysterie dat, nogmaals, niet wetenschappelijk kan worden opgelost. Maar dat 

betekent niet dat we er niets over kunnen zeggen. Aan het einde van het 

Mattheüs-evangelie krijgen de leerlingen de opdracht om alle mensen tot 

leerlingen te maken en ze te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de 

heilige Geest. 

Een: De Vader: Jezus wil hiermee uitdrukken dat je met een God die eigenlijk 

onkenbaar is, toch een intieme relatie kunt hebben. Een relatie vanuit 

vertrouwen. Vertrouwen dat er iemand is die om je geeft, die je beschermt, en 

vooral: die je gewenst heeft, zoals Hij de hele schepping gewild heeft. 

Twee: De Zoon. Juist omdát God eigenlijk onkenbaar is, heeft Hij zich kenbaar 

willen maken in een mens. In een mens van vlees en bloed. Een mens die 



werkelijk vrij was omdát Hij de geboden onderhield. Een mens die heeft laten 

zien hoe we allemaal in vrijheid kinderen van God kunnen zijn. 

Drie: De heilige Geest. Een Geest die ons blijvend kan inspireren tot een leven 

zoals God dat wil: verwondering over en genieten van de schepping; leven in 

waarachtige vrijheid; het onderhouden van de geboden tot geluk voor iedereen. 

Schepping, vrijheid, geboden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Alle goeie dingen 

in drieën. Amen.  

Jan van de Laar, pastor 

 

 


