
Zondag 7 juni 2020  

 
De lezingen: 
 
Exodus 34, 4-9: 

De tweede set tafels met leefregels, want de eerste zijn stukgesmeten. Bijzonder is hier dat de 
Eeuwige naast Mozes komt staan, en niet andersom. Tot nu toe was het Mozes die moest opklimmen 
naar God. De God van Israël noemt zich hier een god van liefde en genade. Dat is een belangrijk woord 
voor het volk dat volgens Moze's woorden een onhandelbaar volk is.  
 

Matteüs 28, 16-20: 
De laatste verzen van het Mt-evangelie. De leerlingen bewijzen Jezus eer. Deze tekst is voor deze 
zondag in het leesrooster terechtgekomen omdat met Trinitatis het hele verhaal rond Jezus "af" is, 
maar vooral ook vanwege de formule: "... dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest". Het stuk wordt vaak aangeduid met de term "zendingsopdracht" omdat de leerlingen er op uit 
gestuurd worden om leerlingen te maken, en hier de hele wereld in het vizier komt. Let op het 
kostbare laatste woord van Jezus: ik ben met jullie, alle dagen...  
 

 
Bedenken 
 

Zondag Trinitatis. Drie-eenheid. Alles 
wat er uit het leven van Jezus verteld moest 
worden is nu gezegd. Met Trinitatis begint de 
tweede helft van het kerkelijk jaar: niet langer 
de tijd van de Heer, maar de tijd van de kerk. Of 
beter: de tijd van het volgen van de woorden en 
daden van Jezus. Nu gaat het niet meer om de 
elementen van het christelijk geloof, nu gaat 
het meer om wat je vanuit dat christelijk geloof 
doet.  

Trinitatis is historisch gezien en jong 
feest. De pausen in Rome hebben zich er in de 
middeleeuwen lang tegen verzet om het goed 
te keuren. En de Oosters-Orthodoxe kerk kent 
het niet, daar hoort het bij Pinksteren.  
Je kunt je afvragen hoe belangrijk het feest is. 
Want het is, anders dan alle andere, een feest 
rond een idee, een dogma, een 
gedachtenconstructie achteraf, niet een feest 
dat in het leven van Jezus is verankerd. De 
verschillende waarde die er aan gehecht wordt 
is zichtbaar in de mogelijke variatie in 
liturgische kleur. Beschouw je het als 
zelfstandig feest is de kleur wit. Zie je het in het 
verlengde van Pinksteren is de kleur rood. Vind 
je het niet echt een feest is het de eerste zondag 
na Pinksteren en de kleur groen. 

Trinitatis geen belangrijk feest vinden 
wil nog niet zeggen dat de onderliggende 
gedachte onzin is. Het is een poging om te 
zeggen op welke verschillende manieren wij 
God ervaren. Het is de God boven ons, naast 
ons en in ons, zou je kunnen zeggen. Of, wat 

traditioneler: schepper, bevrijder, vernieuwer. 
Vader, Zoon en heilige Geest. Er zijn talloze 
interessante varianten te vinden in de tijd van 
Augustinus, en ook Meister Eckhard (ooit 
onderwerp van een studieverlof van me) was 
gefascineerd door de gedachte.  

Het evangelie van Matteüs eindigt op 
een berg. Daar begint het ook min of meer, alle 
belangrijke optredens van Jezus gebeuren op 
een berg: de verzoeking, de verheerlijking, de 
stille gebeden, de bergrede, en nu dus ook het 
afscheidswoord van Jezus bij de uitzending van 
zijn apostelen. Het is in de zin van de evangelist 
dat we daarbij aan die andere berg denken 
waar leefregels vandaan kwamen, de Sinai / 
Horeb waar zich het gebeuren uit de eerste 
lezing nog afspeelt.  

Wat je eigenlijk wel moet opvallen: die 
berg ligt in Galilea. Dat is heidens gebied. 
Daarmee wil Matteüs zeggen: de boodschap 
van Jezus is er niet alleen voor Israël, het 
godsvolk, maar voor iedereen en overal. In 
Matteüs 10 had Jezus zijn leerlingen ook al 
uitgezonden, maar dan naar de "verloren 
schapen van Israël" maar nu dus: alle volken. 
Wat overigens ook aan het begin van het Mt-
evangelie al duidelijk was, lezend over de 
wijzen uit het oosten.   

"Zendingsbevel" is een woord dat ons 
vandaag al gauw aan zieltjes winnen laat 
denken. En daar houden we niet van. Misschien 
moeten we er ook niet te gauw aan denken. 
Want de focus van dit woord is dat voortaan al 
wat mensen van Jezus gaan denken in handen 
van de mensen ligt, hij doet het niet meer zelf. 



Wat er voortaan van Jezus gevonden zal 
worden, waargenomen, gevoeld, gedacht, 
geloofd, gezongen - ligt nu in handen van 
mensen. Die hopelijk vrienden van Jezus zijn, 
ook al hebben ze fouten en gebreken. En, goed 
om op te letten: leerlingen maken was de 
opdracht, niet bekeerlingen of kerkleden. En al 
helemaal geen onderdanen. Matteüs heeft geen 
hemelvaart zoals Lucas, geen afscheidsrede 
zoals Johannes, hij heeft dit: "ga heen ... maak 
alle volken leerlingen ... en ik ben met jullie al 
de dagen...". 

De leerlingen aanbidden Jezus, staat er. 
Dat zal voortaan hun houding zijn, door de 
eeuwen heen. Aanbidding is dus niet dat je alles 
zeker weet. De twijfel heeft ook een rol. 
"Sommigen twijfelden nog" staat er. Dat laatste 
woord (nog) is dan wel interpretatie door de 
NBV en suggereert dat twijfel over hoort te 
gaan. Maar dat staat er niet. Ook niet wie er 
precies twijfelden. Het hoort bij allen.  

Ik ben met jullie alle dagen tot aan de 
voltooiing van deze wereld. Dit is het laatste 
woord dat Jezus spreekt. Een woord met het 
hoogste soortelijk gewicht, zeg maar. Hier 
horen we weer de naam van God, zoals die ook 
in de woestijn al klonk: ik zal er zijn. Mozes 
herinnert a.h.w. de Eeuwige er aan dat dat ook 
wel moet: "U moet meetrekken met ons, anders 
wordt het niets..." Als het kerkdienst was, zou 
ik na de Exodus-lezing lied 811 laten zingen: 
"...laat mij niet moeten gaan als Gij niet zelf 
nabij zijt". 
  
 

Bezinnen 
  

"Trinitatis" is de benaming voor deze 
zondag. De kerkelijke feesten rond het leven 
van Jezus zijn nu "klaar". De corona-crisis trof 
ons in de 40-dagen-tijd. In hoeverre is er bij je 
nu het gevoel dat je "klaar" bent met corona. 
Wat is er anders in je beleving dan in het begin? 
Ben je verder? Minder angst, meer gewenning? 
Meer of minder vragen? Hoe is het met je 
onzekerheid en je kwetsbaarheid? Heb je iets 
overwonnen? 
 

En hoe reageer je op de algemene 
verwachting dat we, als samenleving, nog lang 
niet "klaar" zijn met corona? 
 
Wat heb je met "aanbidding" van Jezus? Is hij 
een adres voor je gebeden, of richt je je altijd 

tot God "zelf" ? Waarom? Wat is het verschil 
voor je? Mag je twijfelen? 
 

Wat betekent het voor je om gedoopt te 
zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest? 
 

God die de nabijheid van de mens 
opzoekt, je hoeft niet op te klimmen naar God. 
Doet het je wat om te lezen dat God "naast 
Mozes kwam staan" - ?  
 
 
 

Bidden 
 

Een trinitarisch gebed van Marloes Meijer: 
 

Ach God, 
Vader, die ook als een moeder is, 

wanneer je tenminste goede ouders hebt. 
God die zo verheven is en zo nabij, 
die in de hemel woont, maar ook in 

mensenharten, 
die onkenbaar is, onaantastbaar en altijd 

anders, 
maar ook zo vertrouwd en voelbaar aanwezig, 

steeds vernieuwend en toch eeuwenoud. 
Blijf ongrijpbaar, God, blijf telkens anders, 

verras ons steeds weer. 
 

O Geest, 
heilig en ook speels, 

ons open waaiend, aanvurend, 
inspirerend, enthousiasmerend, 

verwarrend verwaaiend, 
stormachtig lastig, 
duizelend dansend, 
vlammend, vol vuur. 

Niet te vangen, 
steeds ontsnappend, 

waai ons open, 
vuur ons aan. 

 
Jezus, 

Heer of hoofdpersoon, 
mystiek of historisch figuur, 

vrijgevochten, traditioneel mens, 
vrijheidsstrijder, Godsman, 
mensenmens, opstandeling, 

goddelijk groots, menselijk nabij, 
Messias, mensenzoon, Christus, Opgestane, 

Gij, u, jij, 
verbinder die tot splijtzwam wordt, 



houd ons erbij. 
 

(--- gebed in stilte ---) 
 

onze vader 
die in de hemelen zijt 

Uw Naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 

Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 
zoals wij onze schuldenaars vergeven 

en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van u is het koninkrijk 

en de kracht 
en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 
Amen 

 
 

 


