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Viering 11 juni 2022 

Thema:  Feest van de Heilige Drie-eenheid.  

  Wat brengt ons Vader, Zoon en heilige Geest? 

Voorgangers: Frank Bockholts, Piet Lahaije en Corrie Coolegem. 

Cantor:  Huub Bukkems 

Pianist:  Paul van der Steen 

Techniek: Paul Hafkemeijer 

Lichtje vd mnd: Nellie Verhees 

Mededelingen 

Klankschaal 

Oasekaars 

Openingslied: Het lied van God die vóór ons is GvL 444 

Welkom en inleiding 

 

Van harte welkom, ook de mensen thuis. Fijn dat we weer samen mogen vieren. Laten we daarom 

beginnen met het teken dat ons verbindt. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest Amen.  

We zeggen het zo vaak: Vader Zoon en Geest. Vandaag staan ze met zijn drieën in de schijnwerper. 

Vandaar ook maar de vraag van het thema van vandaag in gewone taal: Wat brengt ons dat? Wat is dat? 

17 april was het Pasen, 26 mei Hemelvaart, 4 juni Pinksteren en nu vieren we het feest van de Heilige 

Drie-eenheid. Wat zijn dat voor feesten, of liever wat betekenen die voor ons? Geven we daar onze 

eigen invulling aan door ons af te vragen wat we er mee aan moeten, terwijl het grote publiek niet 

(meer) weet waar het over gaat? In het interview met Paul Clement tijdens de ontmoetingsmiddag sprak 

hij over het weinige dat jonge ouders vaak nog maar weten en het moeilijk vinden om zelfs dat kleine 

beetje over te dragen aan de kinderen. Dan is het goed dat wij zelf nog eens nadenken over wat Pasen 

en Pinksteren ons te zeggen hebben en wat we aan moeten met het fenomeen ‘Heilige Drie-eenheid. 

In de eerste lezing horen we wat Wijsheid, Vrouwe Wijsheid, ons te zeggen heeft. En in het evangelie 

horen we hoe de leraar Nikodemus les krijgt van Jezus over wat werelds en wat hemels is. 

Ik wens ons allen een inspirerende viering. 

Vredewens  

Laten we deze viering in alle rust en vrede beginnen door nu de vredekaars aan te steken en elkaar de 

vrede toe te wensen. Vrede van Christus. 

Openingsgebed 

Goede God, Vader, Zoon en heilige Geest, 

wij noemen U met menselijke namen en woorden 

om niet geheel te hoeven zwijgen. 

Wij openen ons hart voor u, in ontvankelijkheid, 

om te verstaan hoe diep en ongezien 

u overal aanwezig zijt. 
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U bent de lucht die wij ademen, 

de verte waarin wij turen, 

de ruimte die ons gegeven is. 

U bent het vriendelijke licht, 

waarin de mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn. 

U bent degene die ons 

als kind van God geschapen heeft. Amen. 

Lied: GvL 570 Zo vriendelijk en veilig als het licht  

1e lezing Spreuken 8, 1-9 en 26-31 

Roept Wijsheid niet, laat Inzicht haar stem niet horen? Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs 

de weg, bij het kruispunt van de wegen. Bij de poorten van de stad, bij de ingang, bij de toegangswegen 

klinkt haar stem: ‘Mensen, tot jullie roep ik, ik richt mij tot iedereen. Onnozele mensen, word toch eens 

verstandig, dwazen, denk eens na! Luister, ik vertel je waardevolle dingen, mijn woorden zijn oprecht. 

Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op mijn uitspraken 

kun je vertrouwen, niets is vals en krom. Wie inzicht heeft vindt ze duidelijk, ze zijn eenvoudig voor wie 

kennis heeft verworven.  

De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt. Ik was erbij 

toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, de wolken aan de hemelkoepel 

plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn 

woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, 

elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde en was blij 

met alle mensen. 

Lied: GvL 404 Alleen wie het gegeven is  

Lezing Joh 3,1-17. 

Een van de Joodse leiders, een Farizeeër met de naam Nikodemus, kwam in de nacht naar Jezus toe. 

‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan 

iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw 

wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ 

vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren 

worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God 

binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit mens is menselijk en wat 

geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren 

moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan 

komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ ‘Maar hoe kan dat?’ 

voeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker 

u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons 

getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me 

dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel 

behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? De Mensenzoon moet hoogverheven 

worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem 

eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat 
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iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar 

de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

Lied: GvL 575 Aan wat op aarde leeft 

Levend Woord 

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en nu het feest van de heilige Drie-eenheid. Ja, wat brengt dat ons? 

Allemaal kerkelijk belangrijke momenten die nauwelijks te bevatten zijn.  

Kijk naar de afbeelding die aan het begin getoond werden. Een afbeelding van een kunstenaar die zijn 

beleving vorm heeft gegeven. Ik voel me daar niet door aangesproken.  

Kijk naar dit prachtige schilderij met een heel ander beeld. Of naar dit stilistisch ontwerp in een poging 

om drie elementen in één figuur onder te brengen, zoals vroeger vaak gedaan werd met drie kaarsen bij 

elkaar zodat je één vlam kreeg.  

In deze tijd van eigen keuzes en eigen inzichten geven we er vaak maar een eigen invulling aan. Ik doe 

dat ook, maar ik probeer wel antwoorden te vinden op die ongemakkelijke vragen. Ik lees, luister en zoek 

naar aanknopingspunten die mij geruststellen in wat ik voel en denk. Feitelijk bewijsmateriaal is er niet, 

wel voldoende verhalen om ons in te verdiepen en ons de weg te wijzen naar de feitelijke betekenis voor 

ons persoonlijk geloof. 

Toen ik zag dat het deze keer om de heilige Drie-eenheid ging, moest ik onmiddellijk terugdenken aan 

lang geleden. Ik was nog maar net actief in de gebedsvieringengroep en kreeg de beurt met dit 

onderwerp. Het was zondag 10 juni 2006. 16 jaar geleden. Ik heb mijn preek van toen teruggelezen. Mijn 

beeld over de heilige Geest is inmiddels aardig gewijzigd, is veel indringender geworden, maar toch kon 

ik mij wel vinden in die tekst van toen. Ik zou hem eigenlijk zo wel weer kunnen gebruiken. Dat zou 

lekker makkelijk zijn. Ik begon toen met het beeld dat we van de Vader hebben en van Jezus, de Zoon, 

maar wat is dan de heilige Geest. Ons beeld is dan een witte duif, die misschien als een postduif de 

boodschappen tussen mens en God overbrengt. Dat beeld is misschien wel te gebruiken, maar ik denk 

toch dat het veel dieper gaat dan deze simpele voorstelling. Net als het beeld dat steeds gebruikt wordt 

voor de Vader die zetelt in de hemel met aan zijn rechterhand zoon Jezus. Net zo’n beeld als dat Queen 

Elisabeth al 70 jaar op de troon zit. Gelukkig voor haar dat dat alleen maar een gezegde is. Dat doen wij 

bij alles wat niet tastbaar, niet aanraakbaar is. Dan schieten woorden tekort en is onze taal een zwak 

hulpmiddel om gevoelens en gedachten over te brengen. Jezus kan ook niet anders dan in vergelijkingen 

en parabels spreken om enigszins uit te leggen wat wij als mens moeten doen en laten. Dat dat maar 

moeilijk lukt blijkt wel uit het feit dat hij kort voor zijn dood nog steeds tegen zijn leerlingen zegt: ‘jullie 

begrijpen het nog steeds niet.’ Jezus spreekt over zijn Vader in de hemel. Wij maken daar een beeld bij 

van een vaderlijk figuur die ergens in het heelal verblijft. Op een plaats die we niet kunnen vinden en 

aanwijzen, maar die er wel ergens zou moeten zijn. God de Vader, de almachtige, schepper van hemel en 

aarde. Dan komen bij mij de grote vragen. Wat is dat dan ‘almachtige’, wat betekent dan ‘schepper van 

hemel en aarde’? Ik ben geen theoloog en theologisch gezien zit ik er misschien wel helemaal naast. Ga 

ik dingen zeggen die helemaal niet kloppen, waar jij het helemaal niet mee eens bent. Helemaal goed. 

Als ik je er mee aan het denken kan zetten heeft het al goed gedaan. Ik wil ook best met je in gesprek. 

Hemel en aarde hebben voor mij de betekenis van het aardse, ons fysieke bestaan; kijk mij hier staan en 

zie wat ik doe en daarbij, niet daarnaast, ons geestelijke bestaan, waarin alles speelt met gedachten, 

gevoelens, keuzes en normbesef. Ons lichamelijke en geestelijk leven is één. Hemel en aarde is één. Dan 

is de Vader de almachtige die alles aanbiedt om volwaardig mens te zijn en Jezus de mensgeworden 
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vertegenwoordiging daarvan. De mens die in alles en voor iedereen heeft uitgedragen hoe wij als mens 

in gemeenschap en harmonie kunnen leven. En voor mij is dan de heilige Geest die voortdurend de 

verbinding is in dat hemelse en aardse. In alles wat ik denk en doe. De enige voorwaarde daarvoor is dat 

ik er voor opensta. Vorige keer zei ik dat God niets van ons wil, maar voortdurend klaar staat om ons te 

helpen. De almacht van God werkt niet al wij Hem niet toelaten. God heeft geen andere handen dan die 

van ons.  

In het evangelie probeert Jezus nog maar eens om, notabene godsdienstleraar Nikodemus uit te leggen 

wat er met hemels en aards bedoeld wordt. Niet onze aardkloot en niet hemel, hel en vagevuur. 

Als we ons kruisteken maken dan zou je dat kunnen doen als hemels, aards en daartussen de geest die 

ons voedt. 

Straks bidden we het Onze Vader uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De tekst van het Onze Vader is al vaker 

aangepast, al zeggen we steeds: het gebed zoals Jezus ons geleerd heeft. Zo is er een katholieke vertaling 

van voor en na 2014, een Belgische, een oude en een nieuwe protestantse en een oecumenische 

vertaling. Maar toen zag ik ook nog een gnostische variant, die mij erg aansprak en daarom graag op het 

scherm wil laten zien, zodat jullie mee kunnen lezen. 

 

Gnostische Jezusgebed 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig 

Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Dit gebed laat zien wat wij van God mogen verwachten en wat wij zelf moeten doen. 

Bidden is ons openstellen voor wat God ons met hulp van de heilige Geest aanrijkt. God kan geen oorlog 

beëindigen, geen ongelukken voorkomen, geen zieken genezen, geen wonderen verrichten. Dat doen 

wijzelf als wij geloven in de kracht van de Vader en de Geest. Dan brengt het feest van de heilige Drie-

eenheid ons echt verder. 

Stilte 

Pianomuziek 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God. 

Wij zijn niet alleen. 
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Wij zijn geborgen. 

Wij zijn vrij. 

Wij geloven in de Geest van God, 

de Geest der vrijheid, 

die ons verbindt 

tot die ene kerk die alles omvat. 

Wij geloven in Jezus Christus, 

die ons God laat zien 

en Hem vertegenwoordigt, 

die het rijk van de vrede verkondigde 

en uit liefde voor ons stierf. 

Wij geloven dat Jezus leeft. 

Hij bevrijdt ons van schuld, 

van angst en dood. 

Hij helpt ons te leven. 

Wij geloven in de God 

die de wereld schept en bewaart, 

die wil dat wij samen met Hem werken 

voor de wereld en de mensen. 

Wij geloven in de levende God 

die de wereld voleindigt en vernieuwt, 

die ons bewaart en herschept 

tot onvergankelijk leven. 

Acclamatie: GvL 416 Dat wij volstromen  

Acclamatie voorbede: GvL 650Wek mijn zachtheid weer  

Voorbede:  

Als ik je deze week tegenkom God, 

in welk mens dan ook 

en je doet een beroep op mij; 

Laat me dan voor één keer niet piekeren 

of ik wel genoeg tijd heb, of ik wel geld genoeg heb, 

of ik wel sterk genoeg ben om je te geven wat je vraagt. 

Als ik je deze week tegenkom God, 

in welk mens dan ook, en je hebt hulp nodig; 

laat mij dan voor één keer niet treuzelen 

tot een ander het opknapt. 

Iemand die vast sterker is, iemand die vast meer tijd heeft, 

iemand die beter missen kan waaraan je gebrek hebt. 
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Als ik je deze week tegenkom God, 

in welk mens dan ook, en ik hoor je vraag: 

Laat me dan voor één keer niet afwegen 

of het niet anders kan, of je het wel waard bent 

of ik er wat mee opschiet, of ik niet wat beters te doen heb. 

Als ik je deze week tegenkom God, 

in welk mens dan ook en je kijkt me aan: 

Laat me dan voor één keer onbezorgd 

alles uit de kast halen, niets achter de hand houden, 

mijzelf helemaal geven in het volste vertrouwen, 

dat ik goed terecht kom. 

Acclamatie voorbede: GvL 650 Wek mijn zachtheid weer  

Overige voorbede uit intentieboek 

Lichtje van de maand 

Acclamatie voorbede: GvL 650 Wek mijn zachtheid weer  

Onze Vader 

Collecte 

Brood voor onderweg 

Lied: Het lied van het brood GvL 457, vers 1, 4 en 5 

Gebed 

Zoals wij woorden nodig hebben om onze geest te verrijken en daarmee onze keuzes van alle dag op een 

gezonde manier kunnen maken, zo hebben wij brood nodig om ons lichaam te sterken en zo geest en 

lichaam gezond te houden. Woorden zijn nodig om te communiceren, om contact te maken met je 

naasten, om een gemeenschap leefbaar te houden; daarom delen we dit brood, als teken van 

gemeenschap en doen wij dit in naam van Jezus die ons dit heeft voorgedaan en om hem te gedenken. 

= u geeft een stukje brood aan degene waarvan u het mandje krijgt =  

Slotgedachte  

Heilige Geest is openstaan voor een kracht 

die je boven jezelf uittilt. 

Is warmlopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt. 

Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen, 

als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht. 

Heilige Geest is diep ademhalen en alles wat in je is openzeten voor een droom die lucht geeft. 

Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door de windvlaag van Boven, 

die als een frisse bries over de aarde waait. 

Heilige Geest is de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest met elkaar verder gaan. 
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Zegen 

Gezegend de hand die je uitstrekt naar de ander. 

Gezegend de woorden waarmee je de ander gelukwenst. 

Gezegend je voeten op weg samen met anderen, naar recht en vrede. 

Moge de God van Jezus ons zegenen en mogen wij elkaar als naasten, 

met vriendschap en trouw tot zegen zijn. 

In de naam van Vader, Zoon en heilige Geest. 

Slotlied: Die mij droeg op adelaarsvleugels 


