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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
Heilige	Drie-eenheid	12	juni	2022	

Welkom  
Vandaag vieren we Drievuldigheidszondag. We 
mogen binnentreden in de wondere wereld van God, 
een driedimensionale God, die één groot netwerk van 
Liefde is. 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes 16,12-15. 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Nog veel heb 
Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 
Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal 
Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit 
zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u 
de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij 
verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat 
Hij van Mij ontvangen heeft. Ik zei dat Hij aan u zal 
verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat 
al wat de Vader heeft het mijne is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Homilie 
Je ziet ze weleens, die grote reclameteksten. Kom 
binnen in de wondere wereld van Walt Disney, kom 
binnen in de wereld van Ikea, in het walhalla van de 
keukens, van witgoed of computers, kom binnen in 

de wereld van vertier en vergeet je zorgen en je werk, 
vergeet even alles. Vandaag mogen we binnentreden 
in de wondere driedimensionale wereld van God. 
Wij kennen God in zijn Drievuldigheid. Dit is geen 
theologische wiskunde over God, het heeft alles te 
maken met relatie. Alles in onze wereld is 
relationeel. 
Want wat zou een mens zijn zonder relaties? Wat 
komt er van een kind terecht zonder de band met 
ouders, grootouders, broertjes, zusjes, 
buurtkinderen, school en club? Een mens ontplooit 
zich pas in relatie met anderen. Het huwelijk is 
bedoeld om man en vrouw tot ontplooiing te brengen 
in het meest wezenlijke dat in een mens leeft: De 
liefde. Als we nagaan wat kinderen herinneren bij het 
overlijden van hun ouders. Dan noemen ze alle min 
of meer grote daden, maar uiteindelijk zijn die lang 
niet zo belangrijk als de herinneringen aan de liefde 
van de ouders. Wat herinneren de kinderen later van 
hun kindertijd? Tekenen van liefde of het ontbreken 
ervan.  
Is het dan vreemd dat Jezus zo over God spreekt. God 
is geen plat vlak, geen plaatje. God is altijd groter, 
God is in de tijd en boven de tijd. God is ruimer dan 
het heelal en tegelijk aanwezig in de kleinste 
microbe. God is het wezen van de liefde tussen man 
en vrouw, de liefde tussen ouders en kinderen, de 
liefde van iemand voor de natuur, of het werk, of het 
dorp, liefde voor muziek. Mits die liefde echt is, puur 
en onzelfzuchtig, dan is God er de oorsprong en de 
kern van. 
Dus is het niet vreemd dat God zich gaandeweg de 
tijd in zijn driedimensionale breedte, lengte en diepte 
openbaart. Maar we moeten niet teleurgesteld zijn als 
we dat niet in een wiskundig model kunnen 
onderbrengen. Het woord Drieëenheid is eigenlijk al 
teveel. Het raakt maar net aan het mysterie dat we 
willen benoemen. Gods drievoudige eenheid toont 
Hij omwille van ons mensen. Wil je God leren 
kennen, dan moet je Hem als Vader leren kennen. 
Maar dat kan alleen door de Zoon. Zonder de Zoon 
kun je de Vader niet kennen. Maar zonder de Geest 
kun je Jezus niet kennen. 
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‘Als Hij komt’, zegt Jezus ons vandaag, ‘de Geest 
der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid 
brengen’. We zijn net een week na Pinksteren. Maar 
om te voorkomen dat we gewoon weer verder leven 
en terugvallen in het vlakke bestaan, om te 
voorkomen dat we verder gaan alsof er geen Goede 
Vrijdag, geen Pasen en Pinksteren is geweest, komt 
ook vandaag de Geest weer nadrukkelijk aan bod. 
De Geest heeft ons heel veel te zeggen, maar Hij doet 
dat stapsgewijs, de Geest leert ons met mate, zoveel 
als we aan kunnen. Maar de Geest wacht ook op ons, 
op onze bereidheid, op onze ontvankelijkheid, onze 
honger en dorst naar God, onze liefde. De Heilige 
Geest komt tot ons als wij Hem welkom heten en de 
Geest gaat met ons aan het werk naarmate wij Hem 
de ruimte geven. 
Alles in God is één grote liefdesrelatie, de Vader 
heeft de Zoon lief. De Zoon leert ons de Vader te 
beminnen en zegt ons: ‘God is liefde’. De Heilige 
Geest brengt ons dit gebod van liefde in herinnering 
en leert ons alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan. 
Een wonderlijke drie-eenheid. 
De wetenschap leert ons de verschillende dimensies 
duidelijker te zien. Maar als we niet oppassen wordt 
deze wereld toch steeds platter. Als we alleen nog 
bestaan voor wat we kopen, voor het plezier of het 
aanzien, dan verliest de aarde de hemel en wordt ze 
plat, dan leven we een plat leven, want de diepte 
raakt eruit weg. Wie zich laat binnenvoeren in de 
liefde van de hemelse Vader, door de Zoon, in de 
Geest, die treedt binnen in de waarheid van de liefde, 
die ziet dat het leven niet eindigt bij de horizon van 
de dood. Die weet dat menselijke beperktheden niet 
de grens bepalen van Gods goedheid en liefde. Amen 
 
God onze Vader 
Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen  
om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden. 
Ik moet mijn stem niet verheffen om met U te praten.  
Al fluister ik heel zacht, U hoort mij reeds,  
want U bent ik mij, ik draag U in mijn hart. 
Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig, 
ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken,  
me niet verwijderen van een zo hoge Gast. 
Als bij mijn broeder, mijn beste vriend,  
mag ik bij U vertoeven, U zeggen wat me kwelt, U 
vragen mij te helpen: ik weet dat U mijn God en 
Vader bent en ik uw kind. 
 
 

De Heilige Drie-eenheid, wat moet je daaronder 
verstaan.  
Van de heilige Augustinus, een groot geleerde rond 
het jaar 400, wordt verteld dat hij eens aan het strand 
zat. Heel diep dacht hij na over de heilige drie-
eenheid, maar hij kon er niet echt vat op krijgen. 
Terwijl hij zo zat na te denken, werd zijn aandacht 
getrokken door een jongetje dat een kuil in het strand 
gegraven had en dat met emmertje water uit de zee 
schepte en dat in de kuil gooide. Het jongetje liep 
maar heen en weer tussen de zee en de kuil. 
Augustinus zag dat 
een poosje aan en 
vroeg toen: "Zeg, 
jongen, wat ben je 
eigenlijk aan het 
doen?" "Ik ben bezig 
de zee in deze kuil te 
gieten." "Maar, 
jongen, dat is toch 
onmogelijk, de zee is 
toch veel te groot 
voor deze kuil." En 
het jongetje zei: "En zo is God veel te groot voor 
jouw kleine verstand, Hij kan er echt niet in." Een 
wijze les voor een groot geleerde. Als we over God 
praten moeten we vooral goed beseffen dat we Hem 
nooit helemaal kunnen bevatten en begrijpen, daar is 
ons verstand veel te klein voor en God veel te groot 
voor.  
 
Mededelingen   
Livestream vanuit Sint Nicolaasga  
Dit weekend wordt de viering vanuit St. Nyk 
uitgezonden via de livestream op onze website: 
www.dechristoffel.nl  
 
Vooraankondiging  
Volgend weekend 19 juni vieren we als parochie 
gezamenlijk Sacramentsdag in Bakhuizen. Iedereen 
is van harte welkom om 10:00 in Bakhuizen. 
 
Vormsel  
Op 18 juni mogen 10 jongeren het vormsel 
ontvangen. Bisschop R. van den Hout zal de 
vormheer zijn.  
 
De pastores wensen u een gezegend en mooi 
weekend toe.  

 
Het pastoresteam. 
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Doordenkertjes Paastijd t/m Sacramentszondag jaar C, , Samuel Advies voor Geloofsgroei 
www.samueladvies.nl 

Drie en toch één 

 
 
 
Feest Heilige Drie-eenheid 
 
Johannes 16, 12-15 
 

 
 
 
 

De eerste christenen hebben ons geloof samengevat in 12 artikelen.  
Soms staat er nog iets in geheimschrift. Neem steeds de letter die één 

plaats verder in het alfabet staat. Kun jij ontdekken wat er staat? 
 
 
 
 
Ik geloof in GOD, DE ALMACHTIGE  (UZCDQ) ...................., Schepper van hemel en 

aarde. En in JEZUS CHRISTUS ZIJN (DMHFD)..................... ZOON, ONZE HEER 

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd (Lzqhz)..................... 

Die geleden heeft onder (onmshtr)...................... Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 

begraven. Die nedergedaald is ter helle, de (cdqcd)................ dag verrezen uit de 

doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, 

de (zklzbgshfd)........................ Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de 

(kdudmcdm)......................... en de doden. 

Ik geloof in de HEILIGE GEEST.  

De heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;  

De vergeving van de zonden; 

De verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. 

 

 

Voor de kinderen.  
 


