
 

 

 
07 juni 2020, H. Drie-eenheid, jaar A 

Lezingen:  Exodus 34, 4b-6, 8-9 
  II Korintiërs 13, 11-13 
  Johannes 3, 16-18   één in Liefde 
 
 
Homilie 
 
Veel mensen vinden de roos één van de prachtigste bloemen die er bestaan; met zijn 
typische heerlijke geur. In deze periode van het jaar is ze in verschillende tuinen te zien, te 
ruiken, te bewonderen. De roos is dikwijls de lievelingsbloem van verliefde mensen. Ze staat 
symbool voor de liefde. 
 
Je kunt een roos natuurlijk ook gewoon zien als ‘een bloem’, die bestaat uit verschillende 
onderdelen. De stengel, de kroonblaadjes, de stamper, de kelkblaadjes. Onderdelen die elke 
andere bloem ook heeft. En over elk deel is misschien heel wat te zeggen. Maar weg is dan 
het beeld van die ene prachtige roos. 
 
We zouden het beeld van God ook eens een keer kunnen ontrafelen. Hoewel dat natuurlijk 
niet simpel is. Als we de oefening zouden doen en aan gelovigen vragen welk deeltje van 
God voor jou het belangrijkste is. We zullen heel veel verschillende woorden en namen 
verzamelen die allemaal samen God vormen. 
 
Vandaag vieren we het feest van de Heilige Drievuldigheid.  
We zeggen dat God is: Vader, Zoon en Geest. God is één maar toch noemen we Hem 
dikwijls in die drie gedaantes. Elke keer als wij een kruisteken maken noemen we God zo. 
Hopelijk kunnen we heel binnenkort opnieuw samen eucharistie vieren. Bij het begin en op 
einde van de mis mogen wij ons gezegend weten door Vader, Zoon en heilige Geest. 
Willen we toch eens proberen om deze drie elementen een beetje te ontleden. 
Het mysterieuze van God, dat hele grote, wat we moeilijk kunnen begrijpen, wat boven ons 
staat, groter dan ons hart, noemen we God, of de Heer, of almachtige Vader.  
Zoon is natuurlijk de mens Jezus. Hij die tussen ons leefde. Hij is voor ons alles wat leeft 
tussen mensen aan zorg en wederzijdse hulp, er zijn voor elkaar, alles wat Hij voorleefde, de 
weg die Hij ons wijst. Jezus, God in de geschiedenis, God met een gezicht. 
De Geest is wat ons hoop geeft en steeds doet verder gaan. Onze drijfveer, onze innerlijke 
kracht, wat ons overeind houdt, de bezieling op onze levensweg. 
Deze drie elementen zijn de belangrijkste om een beeld van God te kunnen vormen. Maar er 
zijn er natuurlijk veel meer.  
 
En het is heel zinvol om eens naar woorden te zoeken voor wat God betekent, persoonlijk, 
voor ieder van ons. Mogelijk komen we dan dikwijls uit bij het woordje ‘liefde’. 
Inderdaad, God houdt van ons, van alle mensen en in alle tijden, nu en over de dood heen. 
Heeft Hij ons daarom niet, als een liefdevolle Vader, Zijn enig geboren zoon Jezus gegeven. 
Tijdens Jezus’ leven mochten vele mensen Hem ontmoeten. Hij liet zien wat God met de 
mensen voorheeft. Jezus kwam mensen van allerlei slag tegen. En Hij hield van ieder van 
hen, zonder onderscheid. Maar Hij kon dat maar doen door de steun van Zijn vader in de 
hemel. De geest van De Heer die hem bezielde en inspireerde. 
Het is een drievoudige uitwisseling van liefde: tussen God en Jezus – tussen Jezus en de 
mensen – tussen God en de mensen.  
 



Deze uitwisseling zien we bijvoorbeeld ook in een gezin. 
1° De liefde tussen man en vrouw, die zich laat zien in een kind. 2° De liefde van de ouders 
voor hun kind. 3° De wederzijdse liefde van het kind voor zijn ouders. Dat is dus ook een 
drie-eenheid. Vader, moeder en kind vormen samen een enig gezin. 
Liefde en vergeving, vertrouwen en openheid, zijn belangrijke elementen om het gezin 
overeind te houden. Waarbij de liefde, elkaar door alles heen graag zijn, het belangrijkste is. 
En zo komen we terug bij hét symbool van de liefde: de roos. 
Symbool van Gods liefde. 
 
‘De Roos’ van Ann Christy, is een prachtig lied. Het wordt wel eens gebruikt bij een 
uitvaartdienst, of ook bij een huwelijk en een doopviering. Gods liefde weten we tastbaar en 
voelbaar aanwezig op elk scharniermoment in ons leven. 
De verschillende onderdelen van de bloem vormen samen de prachtige roos. 
Vader, Zoon en Geest zijn voor ons als de enige God. 
Hoeveel andere namen we nog voor God zouden kunnen bedenken heeft eigenlijk geen 
belang. De liefde van de drie-ene God, voor elke mens, is het belangrijkste. 
In alles wat we doen met en voor elkaar, geven we antwoord aan Zijn liefde. 
Amen. 
 
Charel Verhoeven 

 


