
God: Vader, Zoon en Heilige Geest; … en wij? 

 

Aanstaande zondag is het zondag Trinitatis, de zondag over de Drie-ene God. We beseffen op 

deze zondag dat we in de loop van het kerkelijk jaar God nu hebben leren kennen op drie 

verschillende manieren: als Vader, als Zoon, als Heilige Geest. 

Ging het met Kerst en Pasen nog over wonderen die God deed – na Pinksteren zullen Jezus’ 

leerlingen (en wij!) het wonder moeten zijn; als wij verder gaan leven met de kracht van de 

Pinkstergeest. 

Ik vat hieronder nog maar eens kort samen wat we daarbij als bagage met ons mee mogen 

nemen; geen bagage als zware last, maar bagage waar we ons voordeel mee kunnen doen 

onderweg in ons leven: het geloof in God.. 

 

Vader 

 God heeft zich eerst geopenbaard aan zijn volk Israël als de Schepper van alles en allen, als 

een Bevrijdende God die Israël bevrijd heeft uit de slavernij in Egypte, en vooral als een 

Vader die het beste wil voor zijn volk: dat mensen gelukkig en in vrede mogen samenleven op 

zijn goede aarde. En ja, we lezen in het Oude Testament ook over Gods woede en boosheid; 

Hij kan kwaad worden als Hij ziet dat mensen er een puinhoop van maken in hun leven. Maar 

die boosheid is de keerzijde van zijn liefde omdat Hij zo ontzettend graag het beste wil voor 

zijn mensen. God is een liefdevolle Vader die ons met zorg omringt. 

 

Zoon 

Om te laten zien hoe groot Gods liefde is, is Jezus mens geworden, de Zoon van God. Zelf 

noemt Jezus zich liever Zoon van mensen; een mens zoals wij, maar een mens vol liefde. Hij 

ontfermt zich over mensen, geneest zieken, vertelt over Gods liefde en genade, en laat zien 

dat er perspectief is over de grens van lijden en dood heen. Zijn dood bleek geen einde maar 

een nieuw begin. Na Pasen, na de Opstanding, bereidt Hij zijn leerlingen erop voor dat zij 

weliswaar afscheid van Hem moeten nemen, maar dat Hij voortaan altijd bij hen zal zijn met 

de kracht van de Geest. Jezus – een en al Liefde. 

 

Heilige Geest 

Ook al heeft Jezus zijn leerlingen erop voorbereid – het overkomt hen plotseling met 

Pinksteren. Er gaat een nieuwe wind waaien, er komt nieuw enthousiasme. Gewone, 

kwetsbare mensen, mensen zoals wij, ervaren een bijzondere kracht waarmee zij gaan 

vertellen over God en over Jezus, over dood en opstanding, over schuld en vergeving. Zij 

gaan leven zoals ze het van Jezus geleerd hebben; in de Naam van Jezus genezen ook zij 

zieken. Het goede nieuws over Jezus wordt verder verteld, er ontstaan nieuwe gemeenten; in 

de loop van de tijd wereldwijd! 

God laat zich kennen als Heilige Geest die mensen moed en kracht en liefde geeft. De Heilige 

Geest – een bron van vertrouwen en kracht. 

 

Wij?! 

Zondag eren wij de Drie-ene God. Het is wellicht ook een goed moment om onze ‘bagage’ 

even te checken. We zijn met Pinksteren op weg gestuurd om te gaan leven vanuit ons geloof.  

Geloof in de liefde van God de Vader en van Jezus, Zijn Zoon mogen we daarbij meenemen. 

Kracht, goede moed en hoop, vertrouwen: gaven van de Geest, ook dat zit in onze bagage. 

Het is altijd weer een wonder dat mensen daarmee opgewekte, positieve en moedige mensen 

kunnen zijn. Met geloof, hoop en liefde zullen we toch wel kracht genoeg hebben om het vol 

te houden, ook in moeilijke tijden? 
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