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Liturgie Heilige Drie-Eenheid  7 juni 2020     
 
 
Kruisteken en Openingswoord : 
Pr.: Wij mogen hier samenzijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

De Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de 
Heilige Geest, zij met u allen. 
De week na Pinksteren viert de Kerk het feest van de Heilige Drie-eenheid. 
Na alle grote gebeurtenissen die we in de liturgie herdacht hebben, vanaf de geboorte van 
de Heer tot de gave van de Geest, blikken we nu terug naar Diegene die het allemaal op 
gang gebracht heeft en het ook voltooien zal: God zelf. 
Laat deze viering een feest van dankbaarheid zijn want door Jezus zijn wij voorgoed met 
de Vader verbonden en mogen wij leven in de Heilige Geest.. 

 
Gebed om ontferming  
Pr.: Soms herkennen wij God niet, ook al is Hij in vele gestalten onder ons aanwezig.  

Bidden wij om openheid om Hem in ons midden te kunnen ontvangen… 
 
Le.  Heer, die ons uw liefde hebt geopenbaard, ontferm U over ons.  
 
Le. Christus, die tot ons gezonden zijt om onze zonden uit te wissen,ontferm U over ons.  
 
Le. Heer, die ons zozeer hebt liefgehad,dat wij ook elkaar moeten liefhebben,ontferm U over 

ons.  
 
Pr.: Moge de drie-ene God ons nabij zijn, al wat wij misdeden vergeven en ons geleiden naar 

eeuwig leven. Amen.  
 
Openingsgebed  
Pr.: God, Schepper van hemel en aarde, die in vele gestalten onder ons aanwezig is, wij 

bidden U:open ons voor de weg van Jezus, de Christus,maak ons ontvankelijk voor het 
vuur van uw Geest en doe ons getuigen van uw heilige Naam: God van alle eeuwen der 
eeuwen. Amen.  

 

Eerste lezing: Exodus 34,4b-6.8-9 

In die dagen besteeg Mozes ‘s morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De 
twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep 
de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: De Heer! De Heer is een 
barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw. Onmiddellijk viel Mozes op zijn 
knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk 
is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen 
bezit.” 
 
Evangelie: Joh. 3, 16-18  
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar 
eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te 
oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van 
de eniggeboren Zoon van God. 
 
 
Homilie 
Een goede predikant stelt zich vragen voor hij begint te preken: 'Hoe kan ik de mensen raken?  
Hoe kan ik hen aanspreken? Wat kunnen ze doen in hun leven met mijn preek?' Dat is zeker het 
geval vandaag. Het is het feest van de Drie-eenheid. God zelf is als het ware vandaag de feesteling!  
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Als iemand van ons feest viert, is het niet moeilijk om hem of haar in het zonnetje te zetten. We 
hangen slingers op, we geven bloemen of andere cadeautjes, we maken muziek en hangen 
foto's op van lang geleden. We willen laten voelen dat we blij zijn met zijn of haar leven. We 
zingen dan ook: 'Lang zal hij leven!' Maar als God zelf de feesteling is, kunnen we dat allemaal 
niet doen. Niemand heeft God ooit gezien. Niemand heeft Hem ooit ontmoet. Hij blijft altijd en 
voor iedereen de 'verborgen God'. Hij blijft voor altijd het grote geheim. We kunnen God niet 
vatten, geen beslag leggen op Hem. Onze woorden over Hem schieten altijd te kort. 
En toch blijft het belangrijk voor ons geloofsleven om over hem te spreken. Want het gaat toch 
uiteindelijk om God! Onze woorden zijn wegwijzers naar het mysterie van God. Ze brengen 
Godsmenslievendheid dichterbij. Geloven dat God met ons begaan is, dat Hij ons niet in de steek 
laat. 
We hebben vroeger God vaak benoemd als het Opperwezen, als de Almachtige Albeheerser, de 
baas boven alle bazen. Veel teksten uit het Oude Testament spreken zo over God. Jezus sprak 
echter helemaal anders over God. Hij noemt God bij voorkeur 'Abba', 'lieve Vader'. En dat is een 
heel andere benaming! 
De parabel van de vader met zijn twee zonen (Lc. 15,11-32) doet heel goed aanvoelen wat 
Jezus met Vader bedoelde. De jongste (verloren) zoon die zo hard op het hart van zijn vader 
heeft getrapt en zijn hele erfenis heeft verkwanseld, wordt feestelijk onthaald. De vader 
overrompelt zijn kind met zijn onvermoede barmhartigheid. Hij kust en omhelst. Het wordt geen 
scheldpartij, maar een feestpartij met het gemeste kalf, met zang en muziek. Met ons menselijk 
verstand kunnen wij er niet bij. Maar precies zo is God, onbegrijpelijk barmhartig. 
Ja, God is altijd voortvluchtig, zo schreef ooit Edward Schillebeeckx. Je haalt hem nooit in. Zelfs 
niet Usain Bolt. Maar die voortvluchtige God laat wel sporen na in mensen die in volgens zijn 
liefde leven. Het mooiste spoor liet hij na in Jezus. Ja Jezus heeft het best getoond hoe God is. 
Met enthousiasme, bezield door die Geest van menslievendheid, mogen wij, christenen van 
vandaag, dat werk verder zetten. Het moge ook ons gegeven zijn, om zo te leven als bezielde 
mensen.  
 
Marc Verwaeren, pastoor-deken 
 
 
Voorbeden : 
Pr.: Onderricht en bemoedigd door het woord van God mogen wij bidden: 
 
Le.  Dat de nabijheid van God in heel de wereld gekend wordt. Dat velen Hem ook vandaag 

ontdekken als de God van het verbond. Laat ons zingend bidden: 
 
Le. Dat alle leerlingen van Jezus groeien in verbondenheid met Hem. Dat ook wij van Hem 

getuigen in dankbaarheid. Laat ons zingend bidden: 
 
Le. Dat de Geest van God met kracht over de mensen mag komen. Dat wij ons openstellen 

voor zijn bezieling en leiding. Laat ons zingend bidden: 
 
Le.  Dat de Kerk voor de wereld een teken wordt van hoop en liefde. Dat zij in alle continenten 

meewerkt aan vrede, gerechtigheid en zorg voor de schepping. Laat ons zingend bidden: 
 
Le. Voor de intenties van onze parochiegemeenschap:voor de zieken thuis of in het 

ziekenhuis dat ze door ons gebed en onze nabijheid steun mogen ondervinden in 
moeilijke uren, ook voor hen die ons om een gebed hebben gevraagd. 

 
Le.  Voor onze overledenen, wier namen leven in ons hart dat zij mogen thuis komen in het 

hart van Gods eeuwige liefde Laat ons zingend bidden. 
 
Pr.: God die ons kent, zoveel meer dan wij onszelf kennen, hoor dit gebed en de gebeden van 

alle mensen, omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen  
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Gebed over de gaven 
Pr. God, Schepper van hemel en aarde, heilig deze gaven waarin wij het leven van Jezus, uw 

Zoon, gedenken,met de kracht van uw Geest. Vorm ons om tot mensen die uw 
aanwezigheid gestalte geven in het leven van alle dag. Zo bidden wij U door Jezus 
Christus,onze Broeder en Heer. Amen.  

 

Onze Vader 
Pr.:  Bezield door zijn Geest, naar het voorbeeld van zijn Zoon, mogen wij bidden tot Hem die 

ook wij als ‘ Vader mogen aanspreken. Onze Vader 

 
Vredewens 
Pr.: God heeft de wereld met wijsheid geschapen en ons de opdracht gegeven haar te 

beheren. Maar wij zijn onmachtig om de wereld in harmonie en vrede te laten bloeien. 
Daarom bidden wij…Heer Jezus Christus, ga met ons een weg van vrede en vestig onder 
ons uw Rijk,waarin alle mensen gekend worden als kinderen van God, uw Vader,die leven 
geeft tot in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. 
 

Uitnodiging tot de communie.  
Pr.  Wij allen die gedoopt zijn in de Naam van de drie-ene God worden uitgenodigd deel te 

nemen aan de Tafel, die de Heer Jezus ons bereidt. Hij wil dat wij uit kracht van zijn Geest 
uitgroeien tot zijn lichaam in deze wereld. Komt dan tot deze tafelen wordt waartoe wij 
geroepen zijn: het levend lichaam van Jezus Christus. Gelukkig zijn wij allen die genodigd 
worden aan de maaltijd van de Heer! Dit is het Lam Gods.. 

 

Bezinning na de communie: 
Le.: Met God op stap gaan naar je medemensen toe, is Vader zijn: Je zal kansen geven, 

ernstig nemen en geloven in diegenen met wie je werkt. Met God op stap gaan is ook 
Zoon zijn: Je gedragen voelen en gestuwd  door een innige liefde,die je helpt losmaken en 
bevrijden uit wat mensen tegenhoudt voluit te leven, Met God op stap gaan is Geest zijn, 
ruimte zijn: Je niet op jezelf richten maar verder kijken, naar een helende eenheid toe. 

 
Slotgebed  
Pr.:  God, Schepper van hemel en aarde, wij danken U voor uw aanwezigheid in ons midden, 

in vele gestalten, op onvermoede wijzen. Zend ons uit om uw liefdevolle aanwezigheid  
uit te dragen aan de mensen die wij ontmoeten, in de naam van Jezus Christus,  
onze Broeder en Heer. Amen.  

 
Zending en zegen: 
Pr: De Eeuwige God heeft zichzelf aan ons geopenbaard, zodat wij Hem mogen kennen als 

Vader, Zoon en Geest, als bron van liefde, beeld van menselijkheid en vurige geestkracht. 
Moge zijn zegen ons begeleiden, moge de naam van de drie-ene God met ons gaan: 
Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen. 


