
Drievuldigheid jaar B 
       Mt. 28, 16-20 

 

Luister goed naar wat ik u zeg! Het Evangelie dat u daarnet werd voorgelezen 

speelde op een dag een heel grote rol op mijn weg naar het priesterschap. Daar 

zal ik straks iets over vertellen. En luister nog eens goed! Hetzelfde 

Evangeliegedeelte speelt een gigantisch grote rol in de parochievernieuwing die 

in veel parochies moet gebeuren, en zo ook in onze parochie. Immers, Jezus zegt 

er: “Gaat, en maakt leerlingen!”  

Eerst kijken we terug en tegelijk kijken we vooruit. Met de lezingen van 

vandaag beginnen we terug te kijken naar Pasen en we kijken vooruit naar de 

toekomst, want we moeten vanaf vandaag de Drie-eenheid goed begrijpen.  

Eerst kijken we terug naar de lezingen van de afgelopen maanden.  

We beginnen op Palmzondag. Toen vroeg Jezus aan de Vader om Hem te 

bevrijden van het kruis. “Laat deze beker Mij voorbijgaan.”  

Daarna kwamen zijn lijden en dood in de Goede Week.  

Dat eindigde met dagen van wachten, namelijk met Goede Vrijdag en de stille 

Paaszaterdag.  

Daarop volgt de ontdekking van het lege graf op Paasmorgen. En kort erop het 

moment dat de leerlingen bijna niet konden geloven dat Jezus Christus, de Heer, 

weer levend voor hun neus stond.  

Op Hemelvaartsdag vertrok Jezus uit deze wereld om terug te gaan naar de 

Vader, waar hij vandaan gekomen was.  

Daarna komt de heilige Geest van Jezus, God zelf, die nu en altijd leeft, in óns 

leeft, die zijn tent heeft opgezet in ons hart en onze ziel, en die dichter bij ons is 

gekomen, dan we bij onszelf kunnen komen. Dat is Pinksteren.  

Het zijn mooie beelden die diep in je ziel door kunnen dringen. We kunnen al 

die beelden verbinden met de lezingen van deze zondag. We kunnen een helder 

beeld krijgen. 

Jezus vroeg op Palmzondag om Hem van het kruis te bevrijden. Hij vroeg het 

aan God die al eeuwen bekend was bij het Joodse volk. Diezelfde God waarvan 

Mozes in de eerste lezing zegt: “Is er ooit zo iets groots gebeurd of is er ooit iets 

dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken 

zoals gij en daarbij het leven behouden?” Dan volgen lijden en dood: De vraag 

van Jezus om gespaard te worden, werd begrepen. Jezus werd gered van de 

dood, door diep in de dood door te dringen. Christenen weten dat en daarop 

wachten ze. Immers, het leven van Jezus was de liefde zelf en dat is onsterfelijk. 

Liefde kun je niet vermoorden. Het graf kan dus niet het einde zijn van 

goddelijke liefde. De Verrezen Heer liet het graf achter. Als Jezus dan in het 

Evangelie van vandaag verschijnt aan zijn leerlingen zijn dat verwarde mensen, 

die Hem aanbidden en tegelijk twijfelen. Aanbidden en twijfelen! Waarschijnlijk 

net zoals wij, hier en nu. Dat denk ik toch! 



Juist om hen te helpen geeft Jezus uitleg van zijn leven. Hij vertelt hen dat zijn 

leven op aarde moet worden voortgezet. ZIJ moeten dat doen. Zijn leerlingen! 

ZIJ moeten de plek op aarde zijn waar God woont. Daarna stijgt Hij op naar de 

hemel. Maar zijn heilige Geest zal in hen ademen, zo lang als ze leven. Hun 

adem zal de adem van Christus zijn. Daarover vertelt de tweede lezing. De 

heilige Geest, maakt ons kinderen van God. God de Vader, die alles overstijgt, 

kwam als mens Jezus op aarde en kwam heel dicht bij de mensen toen Hij stierf 

aan het kruis. En de Geest geeft ons de kans om Hem te leren kennen. Natuurlijk 

zijn we dankbaar voor alle theologen: de theologen uit vroeger tijden zoals 

Augustinus, Thomas van Aquino, en Theresia van Avila: en de moderne 

theologen zoals de professoren Karl Rahner, Bernard Lonergan en Raimon 

Pannikar. Maar de heilige Geest zorgt ervoor dat ook Jan-met-de-pet en Mien 

Modaal God kunnen begrijpen, omdat God liefde is. En Liefde is de samenhang 

tussen Vader, Zoon en heilige Geest. 

Dus wat blijft er voor ons over? De opdracht die Jezus gaf bij de Hemelvaart. 

Dat is: “Gaat en maakt leerlingen.”  

Dáárbij vertel ik nu de bijzondere ervaring die ik had op 3 januari 1986. Ik was 

in die dagen in de abdij van Clervaux in Luxemburg om me voor te bereiden op 

mijn diakenwijding, twee dagen later. Ik zat toen in mijn kloosterkamer te lezen 

in de Bijbel. Plotseling overviel me de gedachte dat ik een grote 

verantwoordelijkheid op me nam met die belangrijke stap naar het priesterschap. 

Daarom ging ik nog voor het laatste breviergebed van die dag, een wandeling 

maken. Ik liep van de abdij door het bos naar beneden naar de parochiekerk. 

Daar aangekomen keek ik in het dal waar ik allemaal lichtjes zag. Achter al die 

lichtjes waren mensen die me iets konden vragen, waar ik na de wijding nooit 

meer ‘nee’ tegen mocht zeggen. Na de diakenwijding was er geen weg terug! 

Dat maakte me angstig. Toen hoorde ik een stem die zei: “Waarom ben je zo 

bang? Ik ben toch met je waar je ook gaat!” Ik keek om me heen en ik zag 

niemand. Ik zocht en vond niemand. De stem sprak Nederlands en ik wist niet of 

het een man of een vrouw was. Maar ik had het duidelijk gehoord. Daarna liep 

ik terug naar de abdij en kwam op mijn kamer. Er was duidelijk door iemand 

schoongemaakt. En er was in mijn Bijbel gebladerd. De Bijbel lag open op de 

plek waar de Evangelielezing van deze zondag staat. Daar staat die mooie zin: 

“Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.” Begrijpt u? Toen 

was ik niet bang meer. En de kern van dat Evangeliegedeelte is: “Gaat en maakt 

leerlingen.” 

Op 28 juli 2013 was paus Franciscus in Brazilië. Hij sprak daar op de 

Wereldjongerendagen. Hij sprak over diezelfde woorden van Jezus “Gaat en 

maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.” De paus zei toen een aantal dingen die 

ik u nu doorgeef; de paus zei: “Let op! Jezus zei niet: “Gaat, als je er zin in hebt 

of tijd hebt,’ maar Hij zei: “Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.” 

Deel je ervaring en getuig van je geloof, verkondig het Evangelie: het is een 

gebod van de Heer dat niet voortkomt uit een verlangen om te overheersen of 



om macht te hebben, maar het is geboren uit de kracht van de liefde. (…) Jezus 

gaf zijn leven om ons Gods liefde en barmhartigheid te laten zien.” Daarna zei 

de paus nog iets heel belangrijks: “Weest niet bang. Sommige mensen denken 

dat ze onvoorbereid zijn en denken dan: hoe kan ik gaan en het Evangelie 

verkondigen?”  Daarbij verwees de paus naar de profeet Jeremia, die ook bang 

was geweest. God had Jeremia geantwoord: “Ga naar iedereen tot wie Ik u zend; 

alles wat Ik u opdraag, moet u hun zeggen. Wees niet bang voor hen want Ik ben 

bij u om u te redden.” (Jer.1:7,8) Een duidelijk boodschap is het: “God is met 

ons.” 

De paus ging verder: “Jezus zei niet, ‘laat één van jullie gaan,’ Hij zei: ‘Gaat 

állen.” Uiteindelijk gaf de paus toen drie raadgevingen aan de jongeren en aan 

heel het volk van God, dus ook aan ons: ten eerste moet je gaan, ten tweede niet 

bang zijn, en ten derde: je moet dienen. De kern van alles is: “Gaat en maakt 

leerlingen.” 

En weet u: er komen parochievernieuwingen aan. En die zullen gebaseerd zijn 

op twee boeken. Eén boek is van James Mallon, getiteld: “Als God Renoveert.” 

Dat boek gaat ook uit van het Evangelie van vandaag. Dus een grote kern van de 

parochievernieuwing is: “Gaat en maakt leerlingen.” Vandaar al die Alpha-

cursussen; vandaar vernieuwingen in repertoire; vandaar een vernieuwing in de 

kindercatechese naar een familiepastoraat. Vandaar dat het pastoraat bij de 

parochianen inzet op een vernieuwende geest van gastvrijheid, uitnodiging en 

verwelkoming; en werken we eraan dat ook de ver verwijderde mensen Jezus 

gaan leren kennen. En we zullen allen eraan moeten werken dat de 

rechtvaardigheid die Jezus bedoelt, ook werkelijk gedaan gaat worden.  En we 

moeten dit alles gaan doen, want anders zijn in Eindhoven over twintig jaar alle 

kerken gesloten, en dan komt er - door ons toedoen - een einde aan meer dan 

duizend jaar christendom in deze regio. Dus de kern van de vernieuwing is 

opnieuw en blijft zo: “Gaat en maakt leerlingen.” Ja, en de Heer zal met ons zijn 

tot aan de uiteinden der aarde en tot aan de voltooiing van de wereld. Weest niet 

bang. God is met ons en zijn liefde zal ons altijd sterken. Maar, hoe gaan we het 

doen, dat gaan en leerlingen maken? Die vraag moeten we allemaal 

beantwoorden ieder voor zich en ook allen tezamen.  

Norbert Schallenberg, pastor 

 


