Hieronder vindt u op pagina 1 en 2 de lezingen van de zondag, op
pagina 3 – de uitleg van en bezinning op de lezingen zoals we dit
kennen vanuit ‘Rondje lezingen’.

FEEST VAN DE H. DRIEËENHEID
ZONDAG NA PINKSTEREN
107 EERSTE LEZING Ex., 34, 4b-6. 8-9
De Heer is een barmhartige en medelijdende God.

Uit het boek Exodus
4b In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de Sinaï,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
5 De Heer daalde neer in een wolk,
kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit.
6 De Heer ging hem voorbij en riep:
„De Heer !
De Heer is een barmhartige en medelijdende God,
groot in liefde en trouw."
8 Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
9 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."

TUSSENZANG Dan., 3, 52, 53, 54, 55, 56
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer Vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
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108 TWEEDE LEZING 2 Kor., 13, 11 - 13
De genade van Jezus Christus en de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters,
11 Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte,
weest eensgezind, bewaart de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
12 Groet elkander met de heilige kus.
U groeten al de heiligen.
13 De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen. Amen.

ALLELUIA Apok., 1, 8
Alleluia.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
Alleluia.

109 EVANGELIE Joh., 3, 76-78
God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden
opdat de wereld door Hem zou gered worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes
16 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.
17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
18 „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."
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Jaar A – Feest van de H. Drieëenheid
“De God van de liefde en vrede zal met u zijn.” (2 Korintiërs 13,12)
Inleiding
Samen met joden en moslims geloven we dat er één God is. Is God ook eenzaam? Nee, want God is Vader,
Zoon en Geest. Anders gezegd, God is liefde. God is in zichzelf één en al leven, relatie, liefde. De leer van
de Drie-eenheid heet ook wel ‘de bron van alle geloofsmysteries’. Reden genoeg om er een zondag aan te
wijden.
Eerste lezing: Exodus 34, 4b-6 en 8-9
De achtergrond van deze lezing is het debacle met het gouden kalf. Toen Mozes de berg besteeg om met
God te spreken, bleef hij veertig dagen weg. Het volk onderaan de berg kreeg moeite met zo’n afwezige
leider en zo’n ongrijpbare God. Daarom maakten ze van goud een stierkalf. Symbool van geld, potentie en
succes. Dat noemden ze ‘de Heer’, maar het was natuurlijk een heel andere God. Wat overspel doet in een
huwelijk, doet afgoderij in de godsdienst. Dodelijk vergif. Is er een weg verder? Mozes springt in de bres
voor het volk. Creëer geen nieuw volk, God, ga toch met ons verder! Het ‘trouwboekje’ heeft hij bij zich:
de twee stenen platen met daarop de tien geboden. En het wonder gebeurt: de Heer neemt redenen uit
Zichzelf om met zijn volk door te gaan. Hij is ‘barmhartig, medelijdend, groot in liefde en trouw’.
Gebed: Mysterie van liefde en trouw, ontferm U over ons.
Vraag: Verval ik wel eens tot afgoderij? Hoe komt het weer goed?
Tweede lezing: 2 Korintiërs 13, 11-13
‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met
u allen.’ Een goede verstaander hoort hierin Zoon, Vader en Geest. Er is meervoud in God. God is niet
solo, niet mono, maar een rijke drieklank. God is gemeenschap. Iemand vergeleek de Drie-eenheid met een
Engelse haard, bron van huiselijkheid. Daarom zijn we als gelovigen heilig verzot op de Drie-eenheid. We
beginnen en eindigen ons bidden ermee. We worden erin gedoopt, we omlijsten de liturgie ermee. Zo
voelen we steeds weer dat God liefde is. Liefde waarin altijd plaats is voor meer, voor u en voor mij.
Liefde die onze eeuwige bestemming is.
Gebed: God van liefde en vrede, laat mij rusten in U.
Vraag: Waarom vinden moslims de leer van de Drie-eenheid iets godslasterlijks, denk je?
Derde lezing: Johannes 3, 16-18
Johannes 3 vers 16 is een samenvatting van het Evangelie. Alles in een notendop. Wat opvalt, is de
dramatiek, de spanning. Jezus vertelt niet domweg ‘hoe het zit met God en de wereld’. Geen algemene
waarheden. De Bijbel is eerder een thriller dan een filosofieboek. Een bloedstollende reddingsactie van
God. ‘Opdat de wereld door Hem zou worden gered’. En het spannende is ook, dat deze thriller nog niet af
is. We zitten er middenin. Willen wij gered worden? Aan ieder mens de keuze om te geloven of niet; een
keuze die zich voltrekt in duizend-en-één kleine beslissingen. Hoe loopt het af met mij, en met mijn
geliefden? Het leven van ieder mens is spannender dan welke thriller of detective dan ook. Het leven kan
niet werkelijk saai zijn! Satan wil je vergiftigen. God wil je redden en vraagt om je geloof. Zo spannend is
het leven.
Gebed: Heer, versterk mijn geloof.
Vraag: Ervaar jij het godsdienstig leven als een kwestie van ‘gered worden’?
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