
Vlijmen, 5 juni 2020 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 

Komende zondag, de zondag na Pinksteren heeft in de Middeleeuwen de mooie naam 
‘Trinitatis’ gekregen. Trinitatis naar de drievoudige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het 
is een feestdag die zo onbekend is dat hij amper gevierd wordt en veel Protestanten zelfs 
niet weten dat hij bestaat.  
Het voorjaar is een hele periode van bijzondere zondagen, die ook allemaal hun eigen 
Latijnse naam hebben gekregen. Een tijd van 90, bijna 100 dagen staat in het teken van 
Pasen: De 40-dagentijd met daarin zes zondagen, want die tellen niet mee als vastendagen, 
als opmaat naar het Paasfeest. En dan de tijd tot Pinksteren, de 50 dagen na Pasen, die in 
het teken van de opstanding staan. En nu als laatste afsluiting van dit alles en als opmaat 
naar de zomer nog de zondag van de heilige 3-eenheid. De kleur bij deze zondag is rood 
naar Pinksteren of wit naar Pasen. 
Deze zondag van de heilige 3-eenheid is als het ware nog even een feestelijke oprisping, 
nog even nagenieten voor het echt afgelopen is. Het is een samenvatting, een samenballing 
van alles wat de afgelopen tijd is gevierd en doordacht. Een laatste afsluiting van de hele 
periode rond Pasen en een opmaat naar de zomer. 
Deze zondag kan wat ongemakkelijk voelen: wat moet je ermee? Kunnen we er eigenlijk 
wel iets mee? Wat vieren we nu eigenlijk precies? Is dit feest al te abstract? 
Aandacht besteden aan deze zondag kan denk ik 2 kanten op: een stevige dogmatische 
dienst, waarin uitleg van de leer centraal staat óf: een dienst als een lofzang. 
Dat laatste ligt dit jaar wat ingewikkeld nu we van alle kanten het advies krijgen om niet 
samen te zingen. Gelukkig kan het ook thuis, alleen of met huisgenoten, gezeten voor 
televisie of computer of misschien liever terwijl je onder de douche staat. 
En bij de vrolijkheid van de lofzang kan – al zijn we dat totaal niet gewend – ook een dans. 
Bijvoorbeeld zoals het in lied 706 wordt gezongen: 

Dans mee met Vader, Zoon en Geest, kom binnen in hun kring, 
dat wervelende samenspel van ver voor ons begin. 
De wereld van vandaag is ons vanouds al toegedacht 
als dansvloer waar de liefde leidt en waar de hoop ons wacht. 

 

Bij het woord ‘Trinitatis’ of 3-eenheid moet ik ook denken aan die tekst uit Prediker: 
‘En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt,  
maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten,  
is niet snel stuk te trekken.’ (Prediker 4, 12) 

De vertaling uit 1951 vind ik eigenlijk mooier:  
‘Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden;  
en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.’ 

Het is een tekst die nog wel eens werd / wordt gebruikt voor een huwelijksdienst: 
samenleven is beter dan alleen, samen met God is nog beter kan dan heel kort samengevat 
de uitleg zijn. Maar volgens mij is deze tekst niet voorbehouden aan getrouwde stellen. 
Voor ieder mens, of voor bijna ieder mens geldt dat samen beter is dan alleen en met meer 
vaak nog beter is. Of het nu over je betaalde baan of je vrijwilligerswerk gaat, over sport of 



genieten van muziek of theater, de meeste mensen zijn erop gemaakt dat liever samen met 
anderen te doen. En vaak kom je samen met andere ook verder dan alleen. 
Zo heb ik vanochtend samen met mijn collega Dirk-Jan Bierenbroodspot de dienst van 21 
juni voorbereid en dan  geldt het ook: met zijn 2-en heb je meer ideeën dan alleen en door 
het gesprek kun je ook samen op ideeën komen die je alleen niet had bedacht. 
En een thema-dienst voorbereiden met een groepje gemeenteleden, dat levert nog meer 
inspiratie en ideeën op. Samen kun je meer dan alleen. Van samen wordt het leven leuker, 
kleurrijker, beter. En dat is iets wat velen zich in deze tijd van afstand moeten houden, 
waarschijnlijk nog veel bewuster zijn, juist doordat we zoveel van dat samen moeten 
missen. 
 

Ik vroeg me van de week ineens af of je die tekst uit Prediker over dat 3-voudig snoer ook 
naar de 3-ene God zou kunnen vertalen: God als Vader, Zoon en Heilige Geest kan meer 
dan ‘alleen God’. De Vader, de Schepper, de Bron van alle leven. De Zoon, God die zo intens 
op ons mensen betrokken is, dat Hij mens geworden is, het menselijk leven geleefd heeft 
inclusief alles wat er moeilijk aan kan zijn, lijden tot in de dood toe. En de Heilige Geest, 
God die ons kracht en troost geeft, ons inspireert, tot geloof brengt, nieuwe ideeën geeft, 
bevlogenheid. 
Het leerstuk van de 3-ene God heeft in de loop van de tijd voor heel wat discussie gezorgd. 
En het heeft het gesprek met moslims en joden soms lastiger gemaakt en soms ook verrijkt. 
Wat er denk ik ieder geval uit spreekt is dat geen enkel woord precies goed is om God aan 
te duiden. In de Islam heeft God daarom 99 namen gekregen en in het Jodendom spreekt 
men over de 13 aspecten van God. Dan zijn Christenen met de 3-eenheid eigenlijk nog heel 
zuinig.  
 

Zondag ‘Trinitatis’: God doet het niet alleen, in zichzelf niet en vanuit zichzelf wil God ook 
steeds opnieuw mensen opzoeken. Wij worden door God te roepen mee te doen. Mee te 
doen aan wat God voor ogen staat met deze wereld, met ons mensen: dat Koninkrijk. We 
worden uitgenodigd mee te doen met God. Leven in verbondenheid met God en zo 
betrokken op elkaar. Moge het zo zijn. Amen. 
 

Gebed bij deze zondag: 
 

Eeuwige God, het Woord van de waarheid en de Geest die heilig maakt  
hebt Gij uw wereld in gezonden, zo hebt Gij aan ons bekend gemaakt  
uw grote geheim, Uzelf, o God; laat ons spreken en ons handelen  
gedragen en gedreven worden door de lof en de aanbidding  
van U, de drieënige God, gezegend tot in eeuwigheid.  
 

U belijden wij, God, als de goede macht  
in en boven alles, scheppend, bevrijdend, vernieuwend;  
als de feiten U weerspreken en als mensen U weerstaan,  
laat ons dan de kracht vinden om als geroepen getuigen  
op te komen voor uw goede naam. 

(W.R. van der Zee) 
Zegene u de barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 
ds. Margo Trapman 


