
Zondag 30 mei 2021 

ZONDAG VAN DE HEILIGE DRIEËENHEID 

 

Zorg ervoor dat iedereen bij Mij hoort 

       Vorige zondag hebben we Pinksteren gevierd, 

het feest van de heilige Geest. 

Vandaag vieren we alweer een groot feest,  

nu van de heilige Drieëenheid,  

feest van God de Vader, God de Zoon  

en God de heilige Geest. 

Kijk eens goed naar het plaatje. 

Wat zie je allemaal? 

Welk gebaar maakt het kindje? 

Wat kan dat te maken hebben met deze feestdag? 

Praat er samen over en lees dan het Evangelie. 

Is iedereen klaar voor het verhaal? 

Mag vandaag de oudste de kaars aansteken? 



Allen:  In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  

volgens Matteüs.     (Mt. 28, 16-20) 

De elf leerlingen gingen naar Galilea, 

naar de berg die Jezus hun had aangewezen.  

Toen ze Hem zagen 

vielen ze voor Hem neer en aanbaden Hem.  

Toch twijfelden sommigen van hen. 

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 

Jezus:  "Aan mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.  

Gaat dus, en maakt alle volken tot mijn leerlingen.  

Doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  

En leert hen alles te doen wat Ik jullie opgedragen heb.  

Je zult zien, Ik ben met jullie alle dagen, 

tot aan de voltooiing van de wereld." 

Verteller: Woord van de Heer. 

 

Om te doen   

Nog even samen nadenken 

Wie kan er goed rekenen? 

Vraag 1. Hoeveel is 1 + 1 + 1 ?  Vraag 2. Hoeveel is 1 x 1 x 1 ? 

Dat is vast niet zo moeilijk.  

En toch denk ik dat het goede antwoord op vraag 1 een verrassing is. 

Want vandaag vieren we dat er één God is, in drie personen: Vader, Zoon en Geest. 

Anders gezegd: Vader, Zoon en Geest zijn samen één God.  

Daarom durf ik vandaag te zeggen 1 + 1 + 1 is samen 1. 

Dit is een groot mysterie, een geheim, dat we niet kunnen snappen. 

Dat komt omdat God veel groter is dan wij kunnen begrijpen. God is geen rekensom!  

Kunnen we er dan helemaal niets van snappen?  

Misschien helpt het volgende voorbeeld je een beetje. 

Jouw mama is een dochter van jouw opa en oma. Misschien waren er nog meer kinderen 

in het gezin van opa en oma. Dan is ze ook een zus van jouw oom of tante. En ze is de 

vrouw van je papa. Dan is ze dus dochter, zus en vrouw tegelijk. Drie personen?  

Welnee, gewoon jouw mama die heel veel van je houdt.  

Net als God ‘Vader - Zoon - Geest’ veel van je houdt en dat op verschillende manieren 

aan je laat merken.  



 

https://www.youtube.com/watch?v=wZg6seIT__s 

 

Bidden is zingen voor twee.  

En we zijn allemaal, van klein tot groot, kinderen van één God, van Vader, Zoon en Geest. 

 

 Ik geloof in God.   

Ik geloof in God. 

Ik geloof in Jezus.  

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Die er altijd is geweest. 

Ik geloof, al ben ik ‘klein’, 

dat ik een kind van God mag zijn, 

dat ik een kind van God mag zijn. 

 

 

 

Tip van de week 

Er wordt wel gezegd  

dat een klavertje vier geluk brengt. 

Maar heb je al eens een klavertje drie  

goed bekeken? 

Het belooft mooi weer te worden.  

Ga er deze week maar eens op uit  

om klavertjes te zoeken in de natuur. 

Waar doen de klavertjes je aan denken? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZg6seIT__s

