
  
 

Op dit feest van de Heilige Drie-eenheid vragen wij ons af: heeft God dan drie 
gezichten? Wij mensen hebben maar één gezicht.  

We kunnen ons wel in verschillende gezichten presenteren, we kunnen ons 
anders voordoen dan we zijn, maar dan worden we nogal vlug ontmaskerd en 

vallen we door de mand.  
En wat God betreft, die dringen we soms een rol op die Hij niet wil spelen:  

God die geweld wil, God die moet optreden waar de mens de zaak verprutst 
heeft, God die alleen maar in tijd van nood belangrijk is. 

 
Het is moeilijk om God in één beeld of gezicht vast te leggen.  

Hij is en blijft een mysterie. Dat mysterie ontrafelen is even ondoenlijk als een 
horloge uit elkaar halen met een paar bokshandschoenen.   

We kunnen God ook niet bewijzen, wel aanwijzen, in de wonderen van de 
schepping, in de stem van ons geweten, in de liefde tussen mensen. 

 

Een poging om iets van God op het spoor te komen is ook te vinden in de 
namen die we Hem geven. De belangrijkste drie namen die de Kerk van 

oudsher aan Hem geeft, zijn: Vader, Zoon en heilige Geest.   
Telkens wanneer we samenkomen in de kerk, beginnen we als regel met het 

kruisteken, teken van onze verlossing, en we sluiten de viering er ook mee af:  
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.   

We dopen de kinderen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
En als mensen sterven, zijn dat ook onze laatste woorden. 

 
Christenen belijden dat God zich vooral laat zien in drie namen, in drie 

gezichten, in drie personen: Vader, Zoon en heilige Geest. 
 

God de Vader, kun je zeggen, is de God die luistert naar onze vragen, daar 
kunnen we blij om zijn.  

Elke mens heeft vroeg of laat zijn zorgen en problemen, waar hij niet klaar in 

ziet, waarvoor hij geen oplossing vindt: in zaken, op het werk, in zijn relaties 
of met zijn kinderen.  

Problemen die hem met angst vervullen, verwachtingen die niet ingelost 
worden, waardoor hij ’s avonds niet kan inslapen en waarvan hij wakker wordt 

om 4 u. ’s morgens, genoemd “het uur van de wolf”.   
Een oplossing komt er meestal slechts als je die wolf plaats doet ruimen voor 

God zelf, die als een begrijpende en wijze vader of moeder naar je luistert en 
je tot rust brengt. In die God de Vader geloven kan mensen bevrijden. 



 

God de Zoon is de God die vraagt dat wij luisteren naar Hem.  
Hij is Gods woord en antwoord aan ons. Ook dat is belangrijk.  

Er lopen in onze maatschappij zoveel valse profeten rond, die ons een 
aanlokkelijk maar bedrieglijk geluk voorspiegelen waarbij we kunnen 

terechtkomen in verslavingen. Dan gaat het niet alleen over drugs of overdaad 
maar over alle dingen die we menen te moeten doen, ook al is dat eentonig en 

saai, en waardoor we andere belangrijke dingen verwaarlozen.  
Schijngeluk moeten we ontmaskeren.  

Er zijn zoveel stoorzenders in de ether, die we moeten neutraliseren opdat we 
de blijde boodschap van Jezus’ evangelie weer zouden horen.   

 
De heilige Geest, dat is kracht, hulp en troost, die woont in ons en is met ons 

bezig. Die kracht, die hulp, kunnen wij, zwakke mensen, zo goed gebruiken.   
Wat een verschil tussen een leven zonder de Geest en een leven met de Geest.  

Wat een verschil tussen een Kerk zonder de Geest en een Kerk met de Geest. 
Zonder Geest is de Kerk eerder een soort multinational. 

Zonder Geest is God dood en is hij niet meer dan een soort levensverzekering. 
Zonder Geest is Christus verleden tijd, geschiedenis die voorbij is. 

Zonder Geest is het evangelie een versleten boek dat wij bijna vanbuiten 
kennen.      

 

Als het duister is 
in ons leven, mogen we 

om licht roepen tot 
God de Vader. 

Soms steken we 
ons licht op 

in het woord van 
God de Zoon. 

Soms zijn we licht 
voor anderen, dankzij 

God de heilige Geest. 
Die Vader, Zoon en Geest, 

dat is de drie-ene God: 
de innigste gemeenschap 

van beminnen! 

Waar mensen op hun best 
zijn, is God heel dichtbij! 
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