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Huiver overvalt ons als wij een moment moeten nadenken over de 

Triniteit, Drie-eenheid. 

Een groot mysterie en wel zo nabij. Hoe vaak maken wij niet het 

kruisteken, een teken dat het mysterie Vader, Zoon en H. Geest toch heel 

dicht bij ons wil zijn en blijven. 

 

Als christen geloven wij dat God niet een ondoordringbare vesting is – 

ergens ver weg achter grote muren. God is een open cirkel, om het zo 

maar eens te zeggen. Een open cirkel waar liefde uit stroomt, alle kanten 

uit. Die liefde is Vader – Zoon en H. Geest.  Gods liefde stroomt alle 

kanten uit. Het meest naar ons mensen.  

Als wij over liefde spreken , spreken we altijd (haast onbewust) vanuit dit 

grote mysterie. We kennen en weten er bijna niets van: we beoefenen wel 

de liefde, gelukkig! 

Helaas hebben wij al lang geleerd te denken in termen van nut en functie. 

Heel gemakkelijk wordt in onze tijd de mens terug gebracht tot nut en tot 

wat hij presteert. Dat alleen telt.  

 

Vele aspecten van de liefde worden zo vergeten en niet-beleefd. Een 

geestelijke armoede is ons lot in deze tijd helaas. 

- Wijsheid of aandacht voor wezenlijke zaken is moeilijk 

- Het geheim van God die zich openbaart in het goede, het ware, het 

schone. Je hoort er weinig over. 

- Of de liefde, past een liefde in een nut- en prestatiecyclus? 

 

Liefde kan alleen maar ontvangen worden in een open ontvankelijk hart, 

in een open geest en mentaliteit. 

Het kan niet anders dan dat liefde haar oorsprong heeft in God. Zijn liefde 

is zijn geschenk aan ons. De liefde die we elkaar schenken, hoe ver, 

kwetsbaar of broos ook, heeft met dat grote geheim te maken. 

Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk. We hoeven deze liefde niet te 

verdienen. Het kan wel moeilijk zijn voor ons om aan te nemen dat wij 

door God aanvaard zijn. 

In een nut- en prestatiecultuur denken we zo gemakkelijk dat de liefde 

onze prestatie is, wij willen ge-eerd worden en aanbidden onszelf. 



Het uiterst moeilijkste geloofsgegeven: dat God, Vader, Zoon en H. Geest 

is – een open bron – en dat van daaruit liefde stroomt, die geneest, die 

vrede geeft, vergeving geeft, die grootheid is niet te bevatten. 

 

Schenken wij allen dan maar een beetje uit deze bron: in een beetje zit 

ook al de smaak van het geheel: Vader, Zoon en H. Geest. 

  

 


