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Zondag van de Heilige Drie-eenheid
Preek Mgr. Karel Choennie in de heilige mis op zondag 7 juni 2020, het feest van de Heilige Drie-eenheid
Zusters en broeders,
Ik wil in deze dienst kort iets zeggen over de
Drie-eenheid, de uitslag van de verkiezingen en de
covid-crisis.

Het geloof in de H. Drie-eenheid is hèt centrale
geloofspunt van het christelijk geloof. Terwijl het
vaak best wel moeilijk lijkt om het onder woorden
te brengen of om het uit te leggen, ligt het mysterie
van de H. Drievuldigheid toch wel degelijk aan
het hart van ons geloofsleven als katholieken.
Bedenk maar: je leven als katholiek begint met het
doopsel. Toen werden we gedoopt in de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En elke
keer wanneer we een kerk binnengaan, gaan we
naar het wijwaterbakje, dopen we onze vingers
erin en maken een kruisteken met het wijwater.
We maken ook een kruisteken aan het begin en
einde van elk gebed en van elke viering. En hoewel
we het een kruisteken noemen, is het in feite een
gelovige verwijzing naar en aanroeping van de H.
Drie-eenheid: in de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest. Daarom, deze twee zo centrale
onderdelen van het katholieke leven, het doopsel
en het kruisteken, vertellen ons dat de kern van het
geloof niet het kruis is, maar de H. Drie-eenheid.
Daar waar het kruis het mysterie is van wat God
voor ons gedaan heeft, is de H. Drie-eenheid het
mysterie van wie God is. Zo ligt bij de lezingen van
deze feestdag de focus bij: wie is God?
De mens kan God niet begrijpen. De oerzonde van
het gouden kalf van de Israëlieten is niet zozeer het
verwerpen van God als wel het willen begrijpen
van God: God tastbaar en zichtbaar maken. De
heilige Thomas van Aquino (+ 1274) heeft gezegd
dat telkens als we denken dat we God begrijpen,
dan is wat wij begrijpen niet God. Wij kunnen
zeggen dat God liefdevol is, trouw en barmhartig.
Maar dat zijn toch allemaal menselijke begrippen
die het wezen van God niet kunnen vatten. Helaas
we hebben geen andere begrippen dan deze
menselijke woorden om over God te spreken. Dit
spreken over God zal altijd bescheiden moeten zijn
en met een groter reserve. Voor de Joden is God zo
heilig dat zijn naam niet mag worden genoemd.

We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis,
en daarom zullen we proberen om het goddelijke
in ons te realiseren. Op deze zondag van de Drieeenheid past het dan om nog eens de eenheid te
benadrukken. De eenheid die er bestaat tussen
Vader, Zoon en Geest, diezelfde eenheid zou er
moeten zijn onder de mensen. In deze periode
na de verkiezingen is het des te meer van belang
om de eenheid te benadrukken. Tijdens de
verkiezingscampagnes komen partijen tegenover
elkaar te staan en worden verschillen uitvergroot
en aangescherpt. Contrasterende ideeën botsen
tegen elkaar en emoties lopen heel erg hoog op. Het
past binnen een volwassen democratie dat spoedig

na eerlijk gehouden verkiezingen de partijen de wil
van de meerderheid van het volk aanvaarden en de
gelederen weer sluiten en het volk weer oproepen
een eenheid te vormen. Immers voor en na de
verkiezingen zijn wij dezelfde Surinamers die het
land moeten opbouwen.
Welke regering er ook zal zijn, het zijn dezelfde
leerkrachten, politieagenten, verpleegkundigen,
douaniers, ingenieurs, artsen, piloten, boeren,
buschauffeurs, noem maar op die hun schouders
onder het werk moeten zetten. Laten we
daarom ons best doen om geen negatieve
emoties, argumenten te koesteren die ons zullen
verdelen en ons in een sfeer van vijandigheid
onderdompelen. We hebben gezien hoe door het
bruut politieoptreden in de Verenigde Staten van
Amerika George Floyd om het leven is gekomen.
Dit heeft geresulteerd in rellen in Amerika en
protesten over heel de wereld. Racisme en etnisch
profileren is funest voor een samenleving en moet
worden afgewezen. Het goede doen en het goede in
de ander willen zien, en streven naar hernieuwde
rust en eenheid zijn heel erg belangrijk voor
Suriname.

Een tweede aspect van de Drie-eenheid is dat de
almachtige God mens is geworden. Jezus heeft
zich van zijn goddelijke macht ontdaan om mens
te worden, maar meer nog om het bestaan van een
slaaf op zich te nemen om zo het volk te verlossen.
Een bijzondere issue tijdens deze verkiezingen was
moreel en dienend leiderschap. Hiermee wordt
bedoeld dat niet vanuit een machtsdenken de wil
van de sterke wordt opgelegd, maar vanuit een
dienstbare houding de belangen van de meest
kwetsbaren worden behartigd. In de persoon van
Jezus Christus hebben wij het ultieme voorbeeld
van zelfopofferende en dienende leiderschap. De
roeping van elke christen is om Jezus na te volgen

die niet gekomen is om gediend te worden, maar
om te dienen. Dit vraagt in het concrete leven
van nu dat wij de grote verleidingen van macht,
invloed en het zich verrijken kunnen herkennen en
weerstaan, en zo die oeroude waarden die wij van
God meekrijgen niet stilaan loslaten, maar juist
weer benadrukken en nastreven: die waarden van
dienstbaarheid, eerlijkheid, liefde voor de armen
en noodlijdenden, en goedheid naar anderen om
ons heen. Dit zijn waarden die wij ook tegenkomen
in alle grote godsdiensten in ons land.

Een derde aspect van de Goddelijke Drie-eenheid
is de scheppende en heiligmakende kracht van
de Heilige Geest. De Geest die herschept wat is
verdeeld en één maakt wat is verdeeld, de Geest
die geneest wat is verwond, de Geest die soepel
maakt wat koud is en versteend, die kracht geeft
wanneer wij zwak en moedeloos zijn. De Geest van
God is dezelfde Geest van Christus, de Geest die
in ons woont en ons inspireert en creatief maakt.
Als beeld van God dragen wij al deze aspecten in
ons, in kracht van de Geest. Geen situatie is dus zo
uitzichtloos of de Geest zal ons een creatieve weg
wijzen uit de duisternis. Wij kunnen herstellen wat
is vernield, wij kunnen één maken wat is verdeeld.
Wij kunnen genezen wat is verwond. Uit de chaos
van het oerbegin schiep God met zijn Geest orde
en harmonie. Wij kunnen weer orde en harmonie
scheppen. Het is deze Geest die wij bij ons doopsel
en vormsel hebben ontvangen die ons in staat
zal stellen voor God te getuigen met ons leven.
Meer dan ooit nodig ik uit de Geest van God aan
te roepen om ons en onze leiders te bezielen. Dat
de Heilige Geest onze bevolking mag bezielen tot
wijsheid, eenheid en verbondenheid met al Gods
kinderen en heel Gods natuur.
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Zondag van de Heilige Drie-eenheid
Preek Mgr. Karel Choennie in de heilige mis op zondag 7 juni 2020, het feest van de Heilige Drie-eenheid
Ik wil een vierde aspect van de Drie-eenheid
noemen die wij nu zo nodig hebben en dat is de
perfecte communicatie die er is tussen de Vader, de
Zoon en de Geest. God is liefde en die liefde moet
gedeeld, gecommuniceerd worden met elkaar. Zo
versterken en vernieuwen we elkaar. Als dragers
van het beeld van God worden wij als mensen
opgeroepen met elkaar in dialoog te treden.
Dialoog is de weg om het gezinsleven, het leven in
de Kerk, het leven in de buurten en het leven in een
land en tussen landen op steeds grotere hoogte te
brengen.
Ten slotte wil ik zeggen dat de covid-19-crisis
voor ons een uitdaging kan zijn om dichter bij
de Drie-ene God te komen. Door de crisis zijn we
noodgedwongen thuis en op elkaar aangewezen.
In de tijden van het Oude Testament, tijdens
de Babylonische ballingschap, waren de Joden
decennialang verstoken van de tempel in een
vreemd land. Ze hadden geen tempel, geen
priesters en geen eredienst. Wat ze wel hadden
was het gezin en het Woord. Ik wil een bijzonder
beroep op u doen om deze dagen in het gezin
rond Gods Woord samen te komen: een kaars te
ontsteken, het Woord te lezen en ieder, van de
oudste tot de jongste, de gelegenheid te geven
om te zeggen wat het Woord van God voor hem
of haar betekent. De jonge kerk op Pinksteren
geboren, had ook als kracht de huiskerk.
Huisgenoten braken het brood in een of ander huis
en verheerlijkten God. Het vraagt even wat moeite
om de verlegenheid in het gezin te overwinnen en
samen te lezen uit Gods Woord en te bidden, maar

u zult de vruchten daarvan rijkelijk oogsten.

Nu wij vanwege covid-19 niet kunnen samenkomen
is het des te meer de gelegenheid voor het
contemplatief gebed, dat wil zeggen het meditatief
gebed. Het is een gebed zonder woorden, zonder
gedachten, in volledige stilte. Jezus onze Heer
leert ons dit door Zijn eigen voorbeeld, wanneer
Hij telkens weer een hele nacht of enige tijd in
de stilte van de vroege ochtend of soms zelfs
dagenlang zich terugtrok in Zijn innerlijke stilte
en zich in contemplatief gebed keerde tot de
hemelse Vader. Jezus leert ons het contemplatief
gebed ook, wanneer Hij zegt: ‘Als u bidt, gebruik
dan geen omhaal van woorden, maar sluit u op
in uw binnenkamer en bid tot uw hemelse Vader
die in het verborgene ziet en uw Vader die in het
verborgene ziet, zal in het verborgene belonen”. Wij
hoeven niet altijd met een stortvloed van woorden
te bidden. Het kan ook in stilte. Probeert u het
contemplatief gebed, het gebed zonder woorden,
het gebed zonder gedachten, in volledige stilte. U
zult de Drie-ene god ervaren en Hij zal zich aan
u openbaren. U zult uzelf beter leren kennen en
op wonderlijke wijze de verbondenheid met heel
de schepping ervaren. U zult rust vinden voor
ziel en merken dat zijn last licht is. Het vraagt
wel discipline om elke dag op een vast moment te
mediteren.
Moge de Drie-ene God ons nabij zijn, nu en altijd.
Amen.
Mgr. K. Choennie

Thuis bidden
Melvin Mackintosh -

Kerken dicht
Net toen we dachten dat de COVID-19-maatregelen
die de verspreiding van het coronavirus moeten
tegengaan, versoepeld zouden worden, ging de
teller van geïnfecteerde personen in Suriname
omhoog. De dag voor het hoogfeest van Pinksteren
kregen kerken toestemming om in plaats van met
maximaal 50 personen tot 250 personen toe te
laten in de vieringen in de kerken. In alle haast
werd dat teruggedraaid, maar het lukte alle kerken
niet om deze mededeling op tijd te brengen aan
hun parochianen. Op de zondag van Pinksteren
moesten bij sommige kerken mensen weggestuurd
worden. Dat dit wrevel wekte, is begrijpelijk.
De COVID-19-maatregelen zijn verscherpt en
kerken zullen helaas weer hun deuren dicht
moeten houden. Er wordt weer een beroep
gedaan op eenieder om de geestelijke communie
te ontvangen, om thuis in gebed te gaan en om
gebruik te maken van de livestreaming van
verschillende parochies via hun Facebookpagina’s.
De uitzending van de heilige mis vanuit de studio
van Apintie TV werd na twee weken onderbreking
weer op het schema geplaatst.
Vlak voor de Goede Week had het bisdom
Paramaribo aan de hand van Paul Tjon Kiem
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Sang, kanselier, een pamflet doen uitgaan waarin
richtlijnen, tips en uitleg werden gegeven voor een
goede voorbereiding en om de livestreaming en
uitzendingen op tv intens mee te vieren. Ik herhaal
deze uitleg hieronder opdat het u mag helpen om
niet slechts een toeschouwer op afstand te zijn
maar een nauw betrokken participant in de viering
via livestreaming.
Samen met huisgenoten
Om de vieringen zo goed mogelijk te beleven via
televisie, radio, pc of mobiele apparaat is het van
belang dat u zich goed voorbereidt. Neem een half
uur of minstens een kwartier voor de aanvang van
de viering stilte, ga in gebed en/of mediteer op de
lezingen van de viering. U mag ook de rozenkrans
bidden of een gewetensonderzoek doen. Belangrijk
Redactie: Melvin Mackintosh
Secretariaat/Advertenties: Pastoraal Centrum
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; 424245fax: 425368;
Mobiel/whatsapp: 8811492
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org /
pastoraalcentrum@bisdomparamaribo.org

is dat u innerlijk tot rust komt. Meditatieve muziek
kan daar ook goed aan bijdragen.
Hoe u zich ook voorbereidt, kies wel een plek
hiervoor uit die u tot gebedsruimte maakt. Het kan
ook een hoekje zijn in uw woonkamer. Een tafeltje
of kastje, een wit kleed eroverheen en daarop een
of meerdere kaarsen en uw bijbel. Een bloemetje
erbij mag ook. Indien u over een kruisbeeld
beschikt, plaats dat dan prominent erbij. Uw
gebedsruimte is gereed!

Thuis bidden is veel beter met huisgenoten:
samendoen, dat is communie. Het is daarom goed
om vooraf aan het thuisgebed af te stemmen met
elkaar en de voorbereidingen ook gezamenlijk te
doen. Meezingen en meelezen worden van harte
aanbevolen. De lezingen worden dagelijks op de
Facebookpagina van bisdom Paramaribo geplaatst.
Of u kunt googelen op lezingen van vandaag. Zorg
ervoor dat u een bijbel bij de hand heeft.
Indien er anderen aanwezig zijn die niet per se
zullen meedoen, kunt u afspreken dat zij wel
ertoe bijdragen dat de omgeving verder stil is.
Zorg ervoor dat zoveel mogelijk elkaars gevoelens
en overtuigingen worden gerespecteerd, vooral
binnen het huis.
Om de participatie te vergroten, is het goed om de
lezingen mee te lezen en de liederen mee te zingen.
Het is van harte aanbevolen dat u thuis dezelfde
houding aanneemt als in de kerk, zoals staan,
knielen of zitten op de geëigende momenten.
wordt vervolgd op pagina A3
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geloof & leven
Wanneer ik te communie ga, ontvang ik God helemaal

Door Dyani Mitro
Sacramentsdag (Corpus Christi)
Als christenen staan we vaak niet bij stil wat
deze dag eigenlijk precies is en wat deze dag voor
ons christenen betekent. Sacramentsdag is de
dag waarop wij rooms-katholieken ons christenzijn vieren. Het wordt ook het hoogfeest van het
Allerheiligst Sacrament genoemd, een hoogfeest
binnen de katholieke kerk. Op dit feest vieren
wij dat Jezus Christus zich in de gedaante van
brood en wijn aan de gelovigen wil geven als
voedsel en voortdurend onder ons wil verblijven
door Zijn werkelijke tegenwoordigheid. Deze dag
is altijd tien dagen na Pinksteren en wel op de
tweede donderdag na Pinksteren. Dit jaar valt

Thuis bidden

Geestelijke communie
Artikel 1389 van de catechismus van de katholieke
kerk zegt: ‘De kerk beveelt [...] de gelovigen [...] ten
zeerste aan op alle zon- en feestdagen de heilige
eucharistie te ontvangen, of nog vaker, zelfs iedere
dag’, omdat de communie onze vereniging met
Christus doet groeien, ze verwijdert ons van de
zonde en ze brengt de eenheid van het mystieke
lichaam – de Kerk – tot stand. Helaas kunnen wij
in de huidige situatie juist aan deze aanbeveling
van de Kerk buiten onze schuld om geen gevolg
geven. Gelukkig biedt de Kerk ons in dergelijke
extreme situaties het alternatief van de geestelijke
communie. Wij spreken daarbij ons geloof uit
in Jezus’ aanwezigheid in het sacrament van de
eucharistie, en het verlangen om Hem in ons hart
te ontvangen.
Eerlijke, geestelijke communie schenkt ons de
genade die wij zoeken. Het is een echt delen in het
lichaam en bloed van Jezus (onvolmaakt totdat
wij weer daadwerkelijk de communie kunnen
ontvangen). Om de ontvangst van de geestelijke
communie te ondersteunen, kunnen wij daarvoor
een speciaal gebed bidden:
Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst
Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven

Sacramentsdag op donderdag 11 juni 2020. Het is
voor ons christenen een heel belangrijke dag.

COVID-19-crisis
Vanwege de covid-19-crisis in de wereld is het
contact tussen ons christenen en onze Lieve Heer
verstoord geraakt. We hebben voor het eerst het
belangrijkste feest (Pasen) van ons christenen
virtueel moeten vieren, wat voor heel veel mensen
niet traditioneel was. Pasen is de basis van ons
geloof als christenen. Wij houden hieraan vast,
want door zich op te offeren heeft Jezus ons gered
en verlost van alle zonden. Ook onze persoonlijke
betrokkenheid werd gemist dan wanneer wij
samen met de parochiegemeenschap dit feest
zouden vieren.

vervolg van pagina A1

alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik
niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke
communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen
naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en
laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.
of:

Kunnen we in deze covid-19-crisis ook zeggen dat
wij als mensen niet meer luisteren naar de stem
van God? Wij mensen zijn ongehoorzaam aan onze
Lieve Heer, zoals in het scheppingsverhaal Adam
en Eva ongehoorzaam waren aan God. Schamen
wij ons soms ook voor God wanneer wij verkeerde
dingen hebben gedaan tegen ons geloof in? Zoals
ook Adam en Eva zich schaamden voor God?

Deel van ons leven
Wij christenen dienen een gezonde en open
relatie met God te hebben. Wanneer wij
parttimechristenen zijn, dienen wij onze relatie
te herstellen met Hem om zo beter naar Zijn stem
te luisteren. Het contact tussen ons christenen
en God mag ons niet het gevoel geven dat Hij een
angstaanjagende God is, een God die ons straft
wanneer wij fouten maken en ons beloont wanneer
wij goed doen. Nee, wij als christenen bepalen onze
eigen afstand met God!
Door Zijn Zoon Jezus Christus is God mens
geworden. Hij heeft ons zo liefgehad dat hij voor
ons gestorven is aan het kruis. God wil voor
iedereen bereikbaar zijn, niet alleen voor ons
trouwe parochianen, maar ook voor de mensen die
niet weten en durven om de eerste stap te zetten.
Onze Lieve Heer wil altijd contact met ons hebben
door te communiceren door middel van tekens,
gesprekken tussen u en uw medemens.
Als christenen mogen wij Hem ontvangen tijdens
het hoogste moment in de heilige mis en wel
tijdens het te communie gaan. Dit is het nieuwe
verbond van God, waarbij wij Hem ontvangen in
de vorm van de heilige hostie. Wanneer wij God
ontmoeten tijdens de eucharistieviering, zijn wij
ons ervan bewust dat Hij een deel van ons leven is.
Waardige kinderen van God
Wanneer ik te communie ga, ontvang ik God
helemaal, en zeg ik JA op het verbond dat ik met
Hem heb gesloten. Ik zeg JA op de manier van
Zijn leven, ik zeg JA op de liefde en vergeving,
de nederigheid en dienstbaarheid, die Hij heeft
getoond zonder te twijfelen. Ik weet dat door
het verbond met God ik ondersteund word op
mijn levenspad. Het geeft mij moed, kracht om
te volharden in zijn werk; dat ik de moed niet
opgeef, niet boos of verbitterd word wanneer mij
onterecht iets wordt aangedaan, en dat ik altijd
Zijn liefde dien uit te dragen.
Op Sacramentsdag mogen wij verheugd zijn.
We zijn met Christus verbonden door aan tafel
met Hem te gaan. Moge wij hierdoor uitgroeien
tot waardige kinderen van God. Ik wens u allen
een zalige communie of ook wel een gezegende
Sacramentsdag toe. Amen.

Heer Jezus Christus, wij kunnen U nu niet
ontvangen in Uw sacramentele aanwezigheid. Wij
smeken U om geestelijk in onze ziel en ons hart
te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door
Uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons,
geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een
diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door
ons volgens Uw goddelijke wil te laten leiden. Wij
danken U, Heer voor Uw zegeningen en genaden
die U ons schenkt door deze geestelijke communie.
Amen.
Intussen bieden steeds meer parochies
livestreaming van de dienst in hun kerk aan.
Volg de mededelingen via onze websites (www.
bisdomparamaribo.org en www.omhoog.org)
en social media voor updates en aanvullende
informatie.
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De zondag na Pinksteren
Door pater Martin Noordermeer O.M.I.
Feest H. Drievuldigheid
Zondag 7 juni vieren we het feest van de H.
Drievuldigheid: wat is dat? Als we de liturgie
goed bestuderen, mogen we zeggen dat de Kerk
een goede pedagoge is om ons op een goede en
duidelijke manier op te voeden, ons te leren en in
te leiden in het heilsgebeuren. We mogen het feest
van de zondag na Pinksteren, ook wel de zondag
van de Drievuldigheid, Drie-eenheid genoemd,
zien als een soort resumé, een samenvatting,
terugblik naar hetgeen wij de afgelopen maanden
hebben gevierd: de drie grote feesten van het
heilsgebeuren - Kerstmis, Pasen en Pinksteren worden op de zondag na Pinksteren, de zondag van
de Drie-eenheid, samengevat in dit feest.

Kerstmis: het feest van God de Vader
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij Zijn
Eniggeboren Zoon heeft gezonden in de wereld”,
horen we in het Evangelie van de zondag van de
Drie-eenheid (1Joh.3,16) (Jaar A). Het is niet het
feest van het kindje in de kribbe, niet het feest van
het kerstkindje, nee het is het feest van God de
Vader. Hij heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden
om ons te bevrijden. Hij nam het initiatief! Hij heeft
ons zo liefgehad, dat Hij ons Zijn Zoon gezonden
heeft, een mens, een mensenkind, zoals wij.
Pasen: het feest van God de Zoon
De Zoon zal voor ons lijden, sterven en verrijzen.
“Zie, ik ben gekomen om de wil te doen van
Mijn Vader in de Hemel...” “...Niet Mijn maar Zijn
wil geschiede…!” Alles draait om Hem. Hij zal
de wereld, de mensen met God verzoenen door
Zijn kruisdood. Hij heeft het aan Zijn leerlingen
aangekondigd, lang van te voren. Dat was Zijn
zending, daartoe is Hij in de wereld gekomen. “...
Van dat ogenblik af begon Jezus Zijn leerlingen
duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest
gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de
oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden,
maar dat Hij, na ter dood gebracht te zijn, op de
derde dag zou verrijzen…” (Mt.16/21-23.)

Pinksteren: het feest van de Heilige Geest
Hij is het die door de Zoon is beloofd aan Zijn
apostelen, en die gezonden wordt door de Vader.
“Ik zal met jullie blijven tot aan de voleinding der
wereld”, zegt Jezus bij Zijn hemelvaart tot Zijn
leerlingen op de berg Sion alwaar – volgens Lucas –
Jezus teruggaat naar Zijn Vader die Hem gezonden
heeft, en na Zijn zending voltooid te hebben. “Gaat
naar Jeruzalem terug, naar de bovenzaal waar
we ook het Laatste Avondmaal hebben gevierd en
wacht daar totdat de Vader U de Beloofde Heilige
Geest zal zenden. Door die Heilige Geest zal Ik
altijd met jullie zijn tot aan de voleinding der
wereld.”

Niet uitleggen
Het is net alsof op Drievuldigheidszondag de
liturgie ons even laat terugblikken om te laten
zien: kijk eens wat we de laatste maanden hebben
gevierd! Zit dat niet mooi in elkaar? De liturgie wil
ons niet uitleggen hoe de Drievuldigheid in elkaar
zit en hoe we het moeten begrijpen, maar gewoon
aan de hand van de drie grote heilsfeesten even
terugkijken. Het waren mooie en achteraf gezien
ook begrijpelijke, zinvolle feesten die ons het
heilswerk van Jezus laten zien.

Hoe het nu mogelijk is dat er drie personen zijn die
één God vormen, dat gaat ons verstand te boven.
De H. Patrick uit Ierland begreep het ook niet, en
kon het dus ook niet uitleggen. Hij nam toen drie
lontjes, stak die een voor een aan en vroeg aan zijn
toehoorders: “Hoeveel vlammetjes zien jullie?” En
ze antwoordden: “Drie!” Toen deed Patrick de drie
lontjes samen en vroeg: “Hoeveel vlammetjes zien
jullie nu dan?” En ze antwoordden unaniem: “Eén!”
“U heeft weer gelijk en toch zijn het er drie,” zei de
H. Patrick.

Gelovig aanvaarden
En daarover moeten we ons ook geen zorgen
maken. Laten we maar eenvoudig blijven als
kinderen en het gewoon gelovig aanvaarden,
zonder er te veel intellectuele overpeinzingen aan
wijden. De drie grote christelijke feesten worden
vandaag samen gevat op de Drie-eenheidszondag.
Dit geloof spreken wij zo vaak uit als we zeggen:
- In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest. Amen. (bij het kruisteken)
- Ik geloof in God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest. Amen. (in de geloofsbelijdenis)
Op deze zondag hebben we ook een heel mooie,
toepasselijke evangelische acclamatie die in
eenvoudige woorden het mysterie weergeeft: (Dit
staat ook in Jubilate bij de psalm van die zondag op
blz. 73.)
Ere zij aan God de Vader, God de Zoon en Heil’ge
Geest.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
Ere zij aan God de Vader, God de Zoon en Heil’ge
Geest.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid jaar A
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 halsstarrig, maar vergeef toch onze

misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen
bezit’.
Antwoordpsalm:
Psalm Daniël 3, 52.53.54.55.56

Tweede lezing: II Korintiërs 13, 11 – 13
Broeders en zusters, 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. Groet elkander met de heilige kus. U
groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus
Christus, de liefde van God en de gemeenschap van

Gedachten bij de schriftlezingen

de heilige Geest zij met u allen. Amen

Evangelielezing: Johannes 3, 16 – 18
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: ‘Zozeer heeft
God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren
Zoon heeft gegeven, opdat al wie 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 geloofd in
de naam van de eniggeboren Zoon van God’.

Lange tijd stond de zondag na Pinksteren be-kend
als Dominica vacans, als een zondag zonder vaste
liturgie. Pas vanaf de tiende eeuw kwam hier en
daar het gebruik in zwang om op deze zondag
aandacht te besteden aan de Drievuldigheid.
Thomas Becket (1118-1170) zou er een grote
impuls aan hebben gegeven, omdat hij op die
zondag tot aartsbisschop van Canterbury werd
gewijd. Maar pas onder paus Johannes XXII (13161334) werd het feest voor de hele westerse Kerk
ingevoerd en verplicht gesteld. De commissie die
na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) de
op-dracht kreeg om het eenjarig leesrooster van
het oude Missale Romanum te vervangen door een
driejarige le-zingencyclus (A-, B- en C-jaar), heeft
moeite gehad om met name in het Oude Testament
adequate passages te vinden voor het thema
‘Drie-eenheid’, een van de moeilijkste theologische
onderwerpen. In het Oude Tes-tament gaat het
immers nergens over de Drie-eenheid, maar
steevast om de ene God tegenover het pantheon
van de Israël omringende volken.

Harmonie van contrasten
In de passage die vandaag uit Exodus 34 wordt
voorge-lezen, zijn twee zaken die aandacht
verdienen. De eerste heeft betrekking op de
onuitsprekelijke Godsnaam. De auteur heeft op
een magnifieke wijze in beeld gebracht dat deze
Naam alleen door God zelf uitgesproken kan en
mag worden. Het zou ons als christenen sieren
wan-neer we deze indrukwekkende joodse traditie
in al haar facetten eerbiedigen. Wat vervolgens
onmiddellijk in het oog springt, is het gegeven dat
vers 7 uit de eerste lezing geschrapt is. Gods eigen
woorden worden als het ware gecensureerd, want
God moet natuurlijk eerst en vooral een ‘lieve Heer’
zijn en blijven. Mijn collega en voorgan-ger Nico
Tromp (1930-2010) betoogde in zijn inaugurale
rede terecht dat we zonder dat vers 7 ‘in zijn geheel
niet kunnen weten wie JHWH is voor mensen’.
Gods liefde en vergelding ontmoeten elkaar juist
binnen dat vers 7, waar zowel sprake is van ‘schuld
vergeven’ als van ‘schuld vergelden’. ‘Beide’, aldus
Tromp, ‘hebben elkaar nodig om een juist beeld te
geven van Israëls God; maarde liefde staat voorop;
de liefde wordt genuanceerd door de vergelding en
niet andersom.’
Voor welke koning buig je?
Bijbeluitgaven met de deuterocanonieke boeken
kennen naast de vertaling van de HebreeuwsAramese tekst van het boek Daniël een drietal
omvangrijke toevoegingen die alleen in de Griekse
vertalingen voorkomen.

wordt vervolgd op pagina B2
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geloofsverdieping
vervolg van pagina B1

Gedachten bij de schriftlezingen
De eer-ste van deze drie toevoegingen zoomt in
op het relaas van de drie jongemannen die in de
vuuroven worden gegooid en kent vier delen:
het gebed van Azarja – Ver-telling – Ode – Psalm.
Deze invoeging is in de Griekse vertalingen na
3,23 geplaatst, maar in de Nieuwe Bijbel-vertaling
in een aparte bijlage opgenomen onmiddellijk
na het boek Daniël zelf.De lezing voor vandaag
betreft de Ode. Daar gaat een korte passage aan
vooraf, waarin wordt verteld dat de engel van de
Heer het enorm hoog oplaaiende vuur de oven
uit jaagt en een koele wind laat waaien, zodat de
drie mannen in het geheel geen last hebben van
het vuur, dat daarentegen wel de omstanders
verzengt. Dit opzienbarende gebeuren nodigt
uiteraard uit tot een ode aan het adres van God,
waarbij elke tweede regel een refreinachtige
uitspraak bevat, die – op één uitzon-dering na
(A,29.32) – echter elke keer net iets anders luidt,
wat in het Nederlands niet altijd zichtbaar kan
worden gemaakt.Dat God eerst en vooral wordt
aangesproken als ‘God van onze voorouders’ (ook
Daniël 2,23) is van cruci-aal belang. Het verbindt
de bidder(s) namelijk met het geloof van vorige
generaties in dezelfde God, zodat er een continue
geschiedenis ontstaat ‘tot in eeuwigheid’. Aldus
is deze God geen mythisch wezen, maar een
le-vende persoon, getooid met een heilige en
luisterrijke naam. Een zwaar accent valt op Gods

koningschap: ‘tronend op de cherubs’ en ‘op de
troon van uw konink-rijk’. Vergeten we niet dat
dit gebed nu onderdeel vormt van een vertelling
over de Babylonische koning en de aanbidding
van een gouden beeld (3,10-11). De God van deze
lofprijzing is koning over de totale kosmos: zijn rijk
omvat zowel ‘de afgronden’ als ‘het hemelgewelf’.
Aan-gezien de geleerden erover twisten of ‘de
tempel’ (A,31) verwijst naar die in Jeruzalem of een
synoniem is voor ‘hemel’, mag de lezer/hoorder
een eigen keuze maken.
Conflict en liturgie
De tweede brief van Paulus aan de gelovigen in
Korinte is hoogstwaarschijnlijk een samenstel
van verschillende brieven. De afsluitende verzen
van deze brief laten dui-delijk zien dat er in
Korinte spanningen leefden. Alleen wanneer
die op een positieve manier worden opgelost
(‘wees eensgezind’, ‘leef in vrede met elkaar’;
13,11), kan er sprake van zijn dat ‘de God van de
liefde en de vrede’ zich zal manifesteren; beide
formuleringen correspon-deren niet toevallig met
elkaar. De aansporing ‘Groet elkaar met een heilige
kus’ (13,12) – een formulering die Paulus vaker
gebruikt (Romeinen 16,16; 1 Korintiërs 16,20; 1
Tessalonicenzen 5,26) – zou wel eens de oorsprong
kunnen zijn van de vredeswens tijdens de huidige
liturgieviering.Het vers dat de brief afsluit (13,13)

fungeert tegenwoor-dig vaak als opening of
besluit van liturgische samen-komsten. Het is van
groot belang dat deze wensformule opent met de
vermelding van Jezus Christus. Hij immers is onze
weg naar God. Bijbelvertalingen lopen trouwens
uiteen in de weergave van de slotwoorden. Waar
de Nieuwe Bijbelvertaling spreekt van ‘de eenheid
met de heilige Geest’, vindt men ook ‘gemeenschap
van de heilige Geest’ (Willibrord-vertaling 1975;
1995). In het laatste geval wordt inder-daad een
trinitaire opbouw zichtbaar door de parallellie:
‘van Jezus Christus’, ‘van God’, ‘van de heilige
Geest’.
Waar neemt Johannes het woord?
Op het eerste gezicht lijkt het nachtelijk gesprek
van de Farizeeër Nikodemus met Jezus heel
Johannes 3 te be-strijken. Maar bij scherp toezien
is ergens tussen vers 13 en 16 de evangelist
begonnen aan zijn eigen zeer uitvoe-rig
commentaar op dat gesprek. In de verzen 16-18
wordt weliswaar over ‘God’ en ‘zijn enige zoon’
gesproken, maar of de draagwijdte ervan nu het
best onder het thema ‘Drie-eenheid’ gerubriceerd
kan worden, is de vraag. Dan moet daarbij in elk
geval het motief ‘geboren worden uit geest / de
Geest’ (3,6-8) te hulp worden geroepen.

Paus belt protesterende bisschop op

de Kerk op een herderlijke manier antwoordt en
zij aan zij staat met degenen die racisme ervaren.
“Hier in El Paso knielden twee jonge politieagenten
met de demonstranten samen. Het hielp de
spanning te verminderen. Er zit iets diepgaand
eucharistisch in en ik ben enorm geïnspireerd
door onze jongeren. Zij leren ons iets hier.” Door
eerdere ervaringen met een schietpartij waarbij
racisme een rol speelde, weet de bisschop dat het
gedachtepatroon van mensen beïnvloed wordt
door racistische vooroordelen. “Het is niet een
goedaardig, abstract probleem in ons land maar
leidt soms tot de dood,” zei hij.

Betrokkenheid
In heel Amerika ondersteunen de bisschoppen het
vreedzame protest tegen racisme en politiegeweld.
Mgr. Mark Seitz van El Paso, Texas, deed dit
door als eerste bisschop openlijk te knielen, een
gebaar dat talloze beroemdheden nu wereldwijd
maken als teken van protest. Het leverde hem

een telefoontje van de paus op. De foto van de
knielende bisschop ging via sociale media de
wereld rond. Op 3 juni ging de telefoon. “De paus
wilde mij complimenteren met mijn woorden. Hij
belde ook aartsbisschop Gomez van Los Angeles.”
Volgens Seitz toont het telefoontje aan dat de paus
ziet wat er gebeurt in het land en graag wil dat

Katholieke steun
Katholieken hebben iets toe te voegen, vindt de
bisschop. “Deze mensen moeten gezien worden
zoals God hen ziet, met de goedheid die God in hen
ziet. Het is moeilijk voor iemand om zichzelf op
die manier te zien als mensen hen met argwaan
bekijken.” “De paus zei vanaf dag één dat de Kerk
geroepen is een veldhospitaal te zijn. Nu is dat
urgenter dan ooit met het coronavirus en de moord
op George Floyd. De Kerk mag haar solidariteit
en steun tonen aan de mensen.” Seitz doceerde
liturgie aan het seminarie en ziet parallellen met
de protesten in de Verenigde Staten. “Bij een goede
liturgie wordt ons geloof tot leven gewekt. Wat we
de afgelopen dagen zien lijkt een beetje op liturgie.
Wanneer ik iedere dag in de Mis kniel voor Jezus
in de Eucharistie, word ik eraan herinnerd dat hij
leeft en aanwezig is. Dat het christendom zich in
het hier nu afspeelt. Het drama van de verlossing
speelt zich nog elke dag af. En we hebben daarin
allemaal een rol.”
(Katholiek Nieuwsblad)
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HET GEBED IS DE BASIS VAN WEDERGEBOORTE
nederiger en meer toegewijd. Het verwoordt de
bevrijding door de hoop. Wanneer bijna iedereen
zich afschuwelijk gedraagt -waardoor haat en
verovering de grote drijfveer van het menselijk
bestel worden- zijn er mensen die in staat zijn om
met oprechtheid tot God te bidden. Ze zijn in staat
om het lot van de mensheid op een andere manier
te verwoorden. Abel biedt God een offer van
eerstelingen aan.

Ommekeer
Na de dood van Abel kregen Adam en Eva een
derde kind, Set, waaruit Enos (wat 'sterfelijk'
betekent) werd geboren. Dat was de tijd dat men de
naam van de Heer begon aan te roepen (4,26).
Dan verschijnt Enoch, een personage dat op God
gericht is en naar de hemel wordt ontvoerd (cf. 5,
22.24). Ten slotte is er het verhaal van Noach, een
rechtvaardig mens die leeft zoals het God behaagt
(6,9). Omwille van hem zag God af van Zijn plan om
de mensheid uit te roeien (cf. 6,7-8).
De kracht van het gebed
Bij nader inzien bidden we ook om van onszelf
gered te worden. Het is belangrijk te bidden: Heer,
red me van mezelf, van mijn eerzucht, van mijn
passies. De bidders op de eerste bladzijden van
de Bijbel zijn mensen die werken aan vrede. Het
gebed is, wanneer het echt is, vrij van de drang
naar geweld. Het is een blik op God gericht, op Hem
die zorg draagt voor het hart van de mens. En het
gebed is krachtig, want het trekt de kracht van God
aan en de kracht van God geeft altijd leven: altijd.
Hij is de God van het leven en Hij doet herboren
worden.

In zijn vierde catechese over het gebed sprak
de paus, tijdens de algemene audiëntie van
woensdag 27 mei 2020, over het gebed van de
rechtvaardigen.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
Vandaag wijden we de catechese aan 'het gebed
van de rechtvaardigen'. Het plan van God voor
de mensheid is goed, maar in ons dagelijks leven
ervaren we de aanwezigheid van het kwaad.

De waanzin van de almacht
De eerste hoofdstukken van het boek Genesis
beschrijven de geleidelijke uitbreiding van de
zonde in het menselijke gebeuren. Adam en Eva
(cf. Gn 3,1-7) twijfelen aan Gods goedgunstige
bedoelingen. Ze denken dat ze te maken hebben
met een jaloerse godheid die hun geluk verhindert.
Vandaar de opstand: ze geloven niet langer in een
milde schepper die hun geluk wenst.
Hun hart zwicht voor de verleiding van de Boze en
wordt bezeten door de waanzin van de almacht:
Als wij de vrucht van de boom eten, zullen wij
als God worden (cf. v 5). En dit is de bekoring: de
eerzucht die het hart binnensluipt. De ervaring
echter gaat in tegengestelde richting: hun ogen
gaan open en ze ontdekken dat ze naakt zijn (v 7).
Het kwaad dringt het hart binnen
Het kwaad wordt nog schokkender in de tweede

generatie mensen. Het wordt sterker. Dat is het
verhaal van Kaïn en Abel (cf. Gn 4,1-16). Kaïn
is jaloers op zijn broer. Dat is de worm van de
jaloezie. Ofschoon hij de eerstgeborene is, ziet hij
Abel als een rivaal. Het kwaad komt in zijn hart en
Kaïn slaagt er niet in het te beheersen. Het kwaad
begint het hart binnen te dringen. En dit gebeurt
ook met een gedachte als: Dit is een slecht mens, hij
wil me kwaad doen. Dergelijke gedachte komt in
het hart wonen ... En zo eindigt het verhaal van de
eerste broers met een moord.
Wraak
De nakomelingen van Kaïn ontwikkelen
ambachten en kunsten, maar er ontstaat ook
geweld, verwoord in het onheilspellende lied
van Lamech. Het klinkt als een lofzang op de
wraak: Word ik gewond, dan dood ik een man;
krijg ik een schram, dan neem ik een kind. (…)
Wordt Kaïn zevenvoudig gewroken, Lamech
zevenenzeventigvoudig! (Gn 4,23-24) Wraak: Jij
hebt het gedaan, jij zult boeten. Ik wordt de rechter
van de situatie. Zo verspreidt het kwaad zich als
een olievlek totdat het hele doek bezoedeld is. De
Heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op
aarde was toegenomen en hoezeer de begeerte in
hun hart de hele dag naar het kwade uitging (Gn
6,5).
Bevrijding door hoop
En toch staat op de eerste bladzijden van de Bijbel
ook een ander verhaal. Minder opvallend, veel

De ketting tot herstel
De heerschappij van God loopt door de
ketting heen van die mannen en vrouwen die
vaak verkeerd worden begrepen of worden
buitengesloten. Maar de wereld leeft en groeit
dankzij de kracht van God, die door de gebeden
van deze dienaren wordt aangetrokken. Ze zijn een
ketting die helemaal niet luidruchtig is, die zelden
de krantenkoppen haalt en toch is ze zo belangrijk
om het vertrouwen in de wereld te herstellen!
Het gebed is een ketting. De vele mannen en
vrouwen die bidden, zaaien leven. Het gebed zaait
leven, ook het kleine gebed.
Het kruisteken
Daarom is het zo belangrijk kinderen te leren
bidden. Het doet mij verdriet wanneer ik kinderen
aantref die het kruisteken niet kunnen maken.
Het moet hen geleerd worden het kruisteken goed
te maken, want dat is het eerste gebed. Het is
belangrijk dat kinderen leren bidden. Misschien
vergeten ze het, volgen ze andere wegen, maar
de eerste gebeden die men als kind heeft geleerd,
blijven in het hart omdat zij een zaad van leven
zijn, het zaad van het gesprek met God.

Mensenhart
De weg van God is in de loop van de geschiedenis
door kinderen heen gelopen. Hij is door hen gegaan
die een 'rest' van de mensheid zijn. Deze mensen
hebben zich niet aangepast aan de wet van de
sterkste, maar hebben aan God gevraagd Zijn
wonderen te doen. Bovenal hebben ze gevraagd
elk hart van steen te veranderen in een hart van
vlees, een mensenhart (cf. Ez 36,26). Er is zoveel
menselijkheid nodig en met menselijkheid bidt men
goed.
(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)
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gebeden voor iedere dag
Maandag 08 juni
Dagtekst
Spr 22, 4: Wie bescheiden is en ontzag heeft voor
de Heer, wordt beloond met rijkdom, eer en een
lang leven.

Overweging:
‘Uw tandvlees kruipt omhoog’, zei de tandarts.
‘Wat is er dan met me?’ vroeg ik verschrikt. ‘Oh,
dat is niets bijzonders, het wil alleen maar zeggen
dat u ouder wordt.’ Deze en andere dreunen
krijg je te verwerken als je de veertig of de vijftig
gepasseerd bent. Tegen deze deprimerende
achtergrond is de tijdsbeleving van Hem wiens
geboorte we jaarlijks eind december vieren een
welkom alternatief. Voor Hem werd tijd pas echt
menselijke tijd als deze gevuld werd met liefde,
met leven en met zijn Vader. Op momenten dat je
er echt bent voor de ander, op momenten dus dat
je God hier in het tijdelijke binnenlaat, leef je. Het
feit hoe hoog je tandvlees gekropen is, wordt dan
minder belangrijk. Dan telt iets anders, dan telt of
je van leeftijd, gevulde tijd maakt. In het evangelie
van Marcus staat “de tijd is vervuld”.

Gebed
Eeuwige God, steeds weer nodigt U mensen uit om
tot vertrouwen en inkeer te komen. Ik bid U: open
mij voor uw Woord. Dat ik uw boodschap versta,
die mij is doorgegeven door uw profeten en die
waarheid is geworden in uw Zoon, Jezus Christus.
Geef mij, gesteund door uw heilige Geest, de kracht
om te blijven geloven, vandaag en alle dagen van
ons leven.
Amen.
Dinsdag 09 juni

Dagtekst
Rom 13,8: Zorg dat u niemand iets schuldig bent.
Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven.
Wie anderen liefheeft, heeft de wet vervuld.

Overweging
Het was tegelijkertijd het mooiste en het meest
afschuwelijke moment in de geschiedenis. Jezus
stond voor het hemelse tribunaal. Terwijl Hij zijn
hand uitstrekte naar de schepping, smeekte Hij:
‘Straf Mij voor hun fouten. Ziet U die moordenaar?
Geef Mij zijn straf. De godsdienstfanaat, de
leugenaar, de dief, de oplichter? Doe met Mij wat
U met hen zou doen. Behandel Mij zoals U een
zondaar zou behandelen.’ En dat deed God. ‘Want
ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven
als rechtvaardige voor onrechtvaardigen,
opdat Hij u tot God zou brengen.’ Het pad van
rechtvaardigheid is een smal, kronkelend weggetje
naar de top van een steile heuvel. Boven op die
heuvel staat een kruis. En aan de voet van dat
kruis staan zakken. Talloze zakken, gevuld met
ontelbaar veel zonden. Golgota is de composthoop
van schuld. Zou jij je schuld daar niet ook achter
willen laten?

Gebed
Eeuwige God, uw Woord is een woord van vrede,
geen gemakkelijke vrede, die mij zomaar komt
aanwaaien, maar vrede waaraan ik geacht word
bij te dragen. Ik bid U: open mijn hart voor wat U
zegt, opdat ik mij verlies in uw waarheid en uw
rechtvaardigheid in mij zal wonen. Dat vraag ik U
door Jezus Christus uw Zoon en mijn Heer, vandaag
en alle dagen.
Amen.

Woensdag 10 juni
Dagtekst
1 Pe 2,16: Leef als vrije mensen, maar maak als
dienstknechten van God van de vrijheid geen
voorwendsel voor de ondeugd.

Overweging
Ware vrijheid is de vrijheid van de kinderen
Gods. We zijn er levenslang mee bezig om zo
vrij te worden, want er is veel in de wereld dat
ermee in strijd is. De politieke, economische,
sociale en zelfs de godsdienstige machten die ons
omringen, proberen ons aan zich te onderwerpen,
zodat we hun opdrachten gehoorzaam uitvoeren
en afhankelijk worden van hun beloning. De
geestelijke waarheid die vrij maakt houdt evenwel
in dat we niet aan de wereld toebehoren, maar aan
God, wiens kinderen wij zijn. Als we op die manier
leven en ons dat steeds weer te binnen brengen,
in woord en daad, zullen we langzamerhand in de
ware zin vrij worden.
Gebed
Goede en liefdevolle God, aan eenvoudige mensen
laat U zich zien. Richt mij op uw Woord, laat het
wasdom komen in mijn hart, opdat ik groei in
nederigheid en eenvoud. Dan zal ik worden wie
ik ten diepste ben en komen al mijn talenten aan
het licht. Ik vraag U dit uit naam van Jezus, mijn
broeder, uw Zoon, die leeft en leven zal tot in
eeuwigheid. Amen.
Donderdag 11 juni

Dagtekst
Joh 21,15: Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan
Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je
Me lief, meer dan de anderen hier?’ ‘Ja, Heer’, zei
hij, ‘U weet dat ik van U houd.’

Overweging
Wanneer het gaat om liefde; wees voorzichtig. Voor
je met iemand door het gangpad van de kerk loopt,
moet je goed om je heen kijken. Zorg dat je zeker
weet dat dit de plek is waar God je hebben wil.
En als je het idee hebt dat dat niet zo is, ga er dan
niet mee door. Probeer niet om iets wat krom is
recht te buigen. Wees voorzichtig. En laat, tot deze
liefde vanzelf ontstaat, Gods liefde genoeg voor
je zijn. Er zijn momenten in het leven waarin God
toestaat dat we ervaren hoe breekbaar menselijke
liefde is, opdat we de kracht van zijn liefde meer
zullen waarderen. Deed Hij dat niet ook bij David?
Saul keerde zich tegen hem. Michal, zijn vrouw,
verraadde hem. Jonathan en Samuel waren zijn
vrienden, maar ze konden niet met hem meegaan
de woestijn in. Door verraad en omstandigheden
bleef David alleen achter. Alleen met God. En, zoals
David ontdekte, God was genoeg. David schreef
deze woorden in de woestijn: ‘Uw liefde is meer
dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. Mijn ziel
wordt verzadigd met uw overvloed.’
Gebed
Goede God, Gij die ieder mens kent en die weet wat
leeft in mijn hart, wees bij mij, nu ik mij keer tot U.
Neem weg de zwaarte van het leven en maak mijn
hart open en ontvankelijk om uw woord van licht
en vreugde te verstaan en te beleven, vandaag en
alle dagen. Amen.
Vrijdag 12 juni

Dagtekst
Js 63,8: Hij sprak: `Zij zijn mijn volk, kinderen die

hun woord van trouw niet breken.'

Overweging
Jezus wil achterhalen of zijn leerlingen net zo
denken als de mensen, en of ze verder gekomen
zijn dan “Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met
een groot gezag!” En dan zegt Petrus: “U bent de
Messias.” Dit woord komt van een Hebreeuws
woord dat ‘zalven’ betekent. In het Grieks is dat
‘christus’. ‘Jezus Christus’ betekent dus ‘Jezus, de
Gezalfde.’

Gebed
Eeuwige God, U weet hoe vaak ik mij verschuil
achter wetten, regeltjes en gebruiken. Laat mij niet
vergeten dat het gaat om meer, om leven en welzijn
van mensen, nu en later. Leer mij te luisteren naar
uw Woord en maak mij steeds meer leerling van
Jezus, die mij naar U is voorgegaan en die met U
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Zaterdag 13 juni

Dagtekst
Mt 13, 30: Laat het onkruid samen opgroeien tot
de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers
zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het
in bussels om het te verbranden, maar verzamel de
tarwe in mijn schuur.
Overweging
Ik verkies een gehavende Kerk, gekneusd en
vuil omdat ze de straat is opgegaan, eerder
dan een Kerk die ziek is omdat ze in zichzelf zit
opgesloten, gehecht aan het comfort van haar
eigen zekerheden. Ik houd niet van een Kerk die
in het middelpunt wil staan en die uiteindelijk
de gevangene wordt van een kluwen bepalingen
en procedures. Als iets ons een heilige onrust
en wakker geweten moet blijven bezorgen, dan
is het dat zovelen van onze broeders en zusters
zonder de kracht, het licht en de troost van de
vriendschap met Jezus Christus leven, zonder een
geloofsgemeenschap die hen opneemt, zonder een
horizon die zin en leven geeft.

Gebed
Goede God, U schenkt mij het leven, uw hart gaat
uit naar ieder mens. Ik vraag U: raak mij aan met
uw Woord; dat ik barmhartig, behoedzaam en
bevrijdend worden, zoals Jezus, die zo vol was van
uw liefde dat Hij aan niemand voorbijging. Dat
vraag ik U in zijn naam, vandaag en alle dagen die
U mij geeft. Amen
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