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Het feest van de Heilige Drie-eenheid 

Vandaag vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Dit feest is bedoeld als het sluitstuk 

van de liturgie van de paascyclus. In de kersttijd, de veertigdagentijd, de Goede Week en de paastijd 

hebben we meegeleefd met het leven van Jezus. Wat we op de zondagen tussen Advent en 

Pinksteren hebben herdacht waren gebeurtenissen. Wat we vandaag vieren lijkt een abstract dogma. 

Het wordt ook wel een ideeënfeest genoemd. Toch gaat het op het feest van Vader, Zoon en Geest 

niet om een abstracte gedachte, maar om een werkelijkheid dat ons hart verwarmt en ons inspireert. 

 

De lezingen van het feest van de Heilige Drie-eenheid 

Wat vieren we vandaag eigenlijk? Laten we de christologische en trinitarische dogma's uit de 4de en 

5de eeuw voor wat ze zijn. Het zijn formuleringen van Bijbelse noties in Griekse denkcategorieën, die 

we in de context moeten begrijpen van de tijd waarin ze zijn ontstaan. Laten we teruggaan naar de 

Bijbelse bronnen en luisteren naar de lezingen van de liturgie van vandaag. 

            De eerste lezing confronteert ons met Mozes die de Sinaï beklimt om daar God te ontmoeten 

en namens het volk een verbond met Hem te sluiten. Mozes heeft nieuwe stenen platen bij zich, 

want de vorige had hij stukgesmeten toen hij merkte dat het volk zijn God had ingeruild voor een 

gouden kalf. Alvorens een nieuw verbond te sluiten zegt God wie Hij is: liefdevol en genadig, 

geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en 

zonde vergeeft (Ex. 34: 6-7). 

            De evangelielezing is genomen uit het nachtelijke gesprek van Jezus met de Farizeeër 

Nikodemus. Hierin horen we dat God zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd om haar door hem te 

redden. Jezus is als een icoon van de reddende, barmhartige en vergevende God. 

            De eerste en de derde lezing zeggen niets over de Heilige Drie-eenheid. Alleen in de slotzin van 

de tweede lezing, uit de tweede brief aan de Korintiërs, is sprake van een drietal: De genade van de 

Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. Deze 

slotzin is waarschijnlijk van liturgische oorsprong. Nog steeds wordt deze formule gebruikt als 

opening van de misviering. 

In de vier evangelies is maar één plaats waar sprake is van Vader, Zoon en Geest. Dat is op het einde 

van het evangelie van Matteüs. Hier geeft de verrezen Christus aan de apostelen de opdracht om te 

dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest (28:19).[1] Maar waar Matteüs 

spreekt van Vader, Zoon en Geest, denkt hij niet aan het trinitarische dogma van het Concilie van 

Constantinopel van 381, maar aan de Vader als scheppende en barmhartige God, aan de Zoon als 

afstraling van God, aan de Geest als ervaarbare kracht en inspiratie. 

 



            De Heilige Drie-eenheid van het latere dogma komt in de Bijbel nog niet voor, wel de namen 

Vader, Zoon en heilige Geest, zo nu en dan, los van elkaar. En wanneer deze namen een enkele keer 

samen worden genoemd, dan is dat niet een dogmatische formulering van één goddelijke natuur en 

drie verschillende personen, maar een verwijzing naar de ene God die tot ons komt via zijn Zoon 

Jezus en zijn Geest. 

 

Vader, zoon en geest in het Oude Testament 

Gaan we na wat de drie namen Vader, Zoon en Geest betekenen. Al in het Oude Testament ervoer 

men God niet als een oneindig verre en in zichzelf opgesloten God. Men zag vaderlijke, en ook 

moederlijke trekken in Hem. Hij wordt vader genoemd in zijn hoedanigheid van schepper (Jes. 64:7, 

Deut. 32:6). Hij wordt ook vader van wezen, beschermer van weduwen genoemd (ps. 68:6). Hij is 

verder de vader en beschermer van Israël (Jes. 63:16). 

            Wanneer God vader van Israël heet, kan dit volk zoon van God worden genoemd. Meer in het 

bijzonder werd de term 'zoon van God' gebruikt voor de koning. De macht, de rechtvaardigheid en de 

wijsheid van de koning vertegenwoordigden Gods macht, rechtvaardigheid en wijsheid. In enkele 

gevallen wordt het woord zoon gebruikt voor afzonderlijke, rechtvaardige mensen (Sir. 4:10, Wijsh. 

2:18). 

            Ook wordt gesproken van Gods geest. 'Geest' is een ander woord voor 'adem'. Wat ademt, 

leeft. Daarom betekent 'geest' ook: levensadem, leven. Bij de schepping zweefde Gods geest als de 

levensadem van God over de oervloed, de wateren van de chaos (Gen. 1:2). Gods geest stelt ook 

bepaalde mensen in staat om wonderbare, heldhaftige daden te verrichten (Recht. 14:6: Simson). 

Mensen als Mozes, Jozua, David en Elia stonden blijvend onder de invloed van Gods Geest. 

 

Vader, zoon en geest in het Nieuwe Testament 

Ook in het Nieuwe Testament worden de drie namen gebruikt. Jezus sprak over God als over zijn 

Vader. Tegelijkertijd leerde hij zijn volgelingen het Onze Vader bidden. 

De naam Zoon wordt in het bijzonder toegepast op Jezus. De evangelielezing is hier een voorbeeld 

van: God heeft zijn Zoon gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft eeuwig leven heeft. In Jezus, de 

Zoon, beluisterde men Gods woord, men zag hem als icoon van de onzichtbare God. 

De jonge kerk wist zich ten slotte geïnspireerd door de Geest van God en van Jezus, zoals we hoorden 

in de tweede lezing: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de 

heilige Geest zij met u allen. 

Wie en hoe God is, blijft voor ons een mysterie. Maar de traditie waarin wij staan heeft Hem in ieder 

geval niet ervaren als een abstract, onbereikbaar wezen, maar als een God die zich met ons inlaat, 

die naar ons toekomt, die ons vergeeft, die met ons meetrekt. Dit wordt uitgedrukt in de drie namen. 

God is Vader, zichtbaar geworden in zijn Zoon Jezus. Ook wij worden opgeroepen om God zichtbaar 

te maken, door te leven in het voetspoor van Jezus, en door ons te laten inspireren door de heilige 

Geest. 
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The Feast of the Holy Trinity 

Today we celebrate the feast of the Holy Trinity. This liturgical feast is the closing piece of the liturgy 

of Easter time. At Christmas, during Lent and the Holy Week,  and at Easter, we have shared in Jesus' 

life. What we have remembered on the Sundays between Advent and Pentecost were events. What 

we celebrate today seems an abstract dogma. Yet, at the feast of Father, Son and Spirit, it is not 

about an abstract thought but about a reality that warms our heart and inspires us. 

 

The readings of the feast of the Holy Trinity 

What are we actually celebrating today? Let's leave the Christological and Trinitarian 4th and 5th 

century dogmas for what they are. They are formulations of Biblical notions in the categories of 

Greek thinking, which we must understand in the context of the time they originated. Let's go back 

to the Biblical sources and listen to today's liturgy readings. 

          The first reading confronts us with Moses who climbs the Sinai to meet God and to make a 

covenant with God on behalf of the people. Before concluding the covenant, God says who He is: 

God of tenderness and compassion, slow to anger, rich in faithful love and constancy, maintaining his 

faithful love to thousands, forgiving fault, crime and sin (Ex 34: 6-7). 

          The gospel reading is taken from the nightly conversation of Jesus with the Pharisee 

Nicodemus. In this we hear that God sent His Son to the world to save her through Him. Jesus is as an 

icon of the saving, merciful and forgiving God. 

          The first and third readings say nothing about the Holy Trinity. Only in the final sentence of the 

second reading, from the second letter to the Corinthians, there is a trio: The grace of the Lord Jesus 

Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. This final sentence is 

probably of liturgical origin. Still, this formula is used as the opening of our Mass. 

In the four gospels there is only one place where Father, Son and Spirit are mentioned. That is at the 

end of the gospel of Matthew. Here, the risen Christ instructs the apostles to baptize in the name of 

the Father and the Son and the Holy Spirit (28:19). But where Matthew speaks of Father, Son and 

Spirit, he does not think of the Trinitarian dogma of the Council of Constantinople of 381, but of the 

Father as creative and merciful God, the Son as icon and radiation of God, the Spirit as an 

experienced force and inspiration. 

          The Holy Trinity of the later dogma is not yet available in the Bible, but the names Father, Son 

and Holy Spirit are, occasionally, apart from each other. And when these names are pronounced 

together, then it is not a dogmatic formulation of one divine nature and three different persons, but 

a reference to the one God coming to us through his son Jesus and his Spirit. 

 

  

 



Father, son and spirit in the Old Testament 

We will now look at what the three names Father, Son and Spirit mean. In the Old Testament, God 

was not perceived as an infinite distant and self-contained God. One saw paternal, and also motherly 

qualities in him. He is called father in his capacity as a creator (Isaiah 64: 7, Deut. 32: 6). He is also 

called father of orphans, defender of widows (Ps 68: 6). Further, He is the father and redeemer of 

Israel (Isaiah 63:16). 

          When God is called father of Israel, then this people can therefore be called son of God. More 

specifically, the term "son of God" was used for the king. The power, righteousness and wisdom of 

the king represented the power, righteousness and wisdom of God. In some cases, the word son is 

used for individual, righteous people (Sirach 4:10, Wis. 2:18). 

          The Bible also speaks of God's spirit. 'Spirit' is another word for 'breath'. What breathes, lives. 

Therefore, "spirit" also means: breath of life, life. At creation, God's spirit hovered like God's breath 

of life over the floods, the waters of chaos (Gen. 1: 2). God's spirit also enables certain people to 

perform wonderful heroic deeds (Judges 14: 6: Simson). People like Moses, Joshua, David and Elijah 

were permanently under the influence of God's Spirit. 

 

Father, son and spirit in the New Testament 

The three names are also used in the New Testament. Jesus spoke about God as about His Father. At 

the same time, he taught His followers to pray Our Father. 

The name Son is specifically applied to Jesus. In today's gospel we heard: God gave his Son, so that 

everyone who believes in him may have eternal life. In Jesus the Son, one hears the Word of God. 

Jesus the Son is as an icon of the invisible God. 

The young church finally became inspired by the Spirit of God and of Jesus, as we heard in the second 

reading: The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be 

with you all. 

Who and how God is remains a mystery for us. But the tradition in which we stand has in no way 

perceived him as an abstract, unreachable being, but as a God who associates with us, who comes to 

us, who forgives us, who goes with us. This is expressed in the three names. God is Father, become 

visible in His Son Jesus. We too are called to make God visible, living in the footsteps of Jesus, and 

inspired by the Holy Spirit. 

 

[1] In Mt. 3:16-17 wordt de doop van Jezus beschreven. Hier is sprake van de Geest van God en van mijn geliefde Zoon. Vgl. 

Mc. 1:1011, Lc. 3:21-22. 


