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Opening 

 
Lied: “Het Lied van de heilige Geest”  73-I 

 

Inleiding – openingsgebed 

 

 

Vandaag gaan wij kijken naar de Waarheid met onze eigen ogen. We luisteren nog één maal 

naar de laatste woorden van hem die ons voorleefde, stierf en wedergeboren werd. En we 

proberen via de woorden van Spreuken in contact te komen met de onpeilbare Geest van 

ons Opperwezen, Grote Architect van onze schepping. Vrolijk en dartel is die Geest, die 

speelt voor het aangezicht van Drie-ene God en het een genot vindt om onder de mensen te 

zijn. Een veelbelovend vooruitzicht. 

 

Maar laten we het eerst stil maken 

In ons en om ons heen. 

Om in contact te komen met onze eigen Geest 

Ons innerlijk kompas. 

 

DrieEne Ware God 

Vader – Zoon – Geest 

Moeder – dochter - Geest 

Wees hier aanwezig 

Waai om ons heen, 

Blaas ons in  

een Wijsheid en Enige Waarheid 

van jouw liefde 

en gerechtigheid. 

Kom over ons. 
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Dienst van het woord 

 

Lied: “Lied van het woord”  90-II 

 

Lezing: Spreuken 8, 22-31 

 

Lied: “Heer, onze heer – Psalm 8” 99-I 

 

Lezing: Johannes, 16, 12-15 

 

Muziek 

 

Ter overweging  

 

Bij het Van Gogh Museum in Amsterdam loopt een wat oudere man naar binnen. Hij klapt zijn 

paraplu dicht en schut de regendruppels van zijn jas. Op vertoon van zijn museumjaarkaart loopt hij 

snel door. Zijn gezicht is er bekend. Eigenlijk heel oud is hij niet, 62 misschien. Maar hij loopt met 

kromme schouders, zijn armen naar voren bengelend en zijn pas is kort en gebogen. De man neemt 

de trappen naar de l-vormige zaal in het museum en neemt plaats op de lage zwarte bank tussen de 

schilderijen. Zijn blik baant zich een weg tussen de ruggen van de toeristen die op dit vroege uur al 

voorovergebogen staan voor de doeken van de Nederlandse kunstschilder. Hij wacht geduldig zijn 

moment af. Met de koptelefoons van de audiotour op de hoofden verplaatsen de bezoekers zich 

haast mechanisch van doek naar doek. Nadat de tekst op hun hoofd is uitgerateld, komen ze een 

paar passen in beweging tot een nieuwe woordenstroom zich aankondigt. 

 

Bijna een jaar lang komt de man nu hier. Sinds zijn vrouw is overleden. Het doet hem goed naar de 

schilderen te kijken, scheppingen van een kunstenaarsziel die in één beweging met volle teugen kon 

genieten van moeder aarde en haar schepselen en tegelijkertijd zich klein en weerloos voelde, 

mislukt, ongewenst. De groep vóór de man is inmiddels weggetrokken en de grote zaal is even leeg. 

Voor hem hangen de Vijftien Zonnebloemen van Vincent van Gogh. Een klein schilderij in een 

donkerbruine lijst. De eerste keren is hij er niets vermoedend aan voorbij gelopen. Totdat hij 

bewogen werd door de vijftien gezichten die hem aankeken: verdrietig, mistroostig omdat zij, van 

hun wortels losgesneden, hun aarde, hun vaste grond misten. Zoals hijzelf in het afgelopen jaar was 

weggesneden van zijn vaste grond. En naarmate hij langer kwam in het museum, kwamen de 

zonnebloemen voor hem tot leven. Hij zag hun voorzichtige vrolijkheid, hun zwierige stengels, hun 

gele glimlach. Hoe vaker hij kwam, hoe lichter ze werden in zijn blik. 

 

Ondertussen is een jonge vrouw de museumzaal ingelopen. Ze heeft een kunstcatalogus in de hand 

en ze loopt recht op haar doel af: de Zonnebloemen. Deskundig kijkt ze verscheidene malen op van 

het boek naar het schilderij en weer terug. Alsof ze de objectieve betekenis van de verfstreken wil 

ontrafelen, de boodschap achter het kunstwerk wil achterhalen. Ze klapt haar boek dicht, 

hoofdschuddend. Vijftien bloemen op kronkelige stelen kijken haar argwanend aan, alsof ze willen 

zeggen: wat moet je nou? Ze ziet de gekte, de waanzin, de boosheid, vijftien keer. Het geel prikt net 
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argusogen in haar lijf, de wind waait op het doek zijn bizarre weg. Waarom moest zijn leven zijn zoals 

het was en waarom het hare? Welke waarheid zit daarachter, welke zin? Maar ook zij ziet het licht in 

het schilderij, de hoop op meer liefde en vriendschap tussen mens en mens. 

 

Twee mensen, los van elkaar die samen kijken naar hetzelfde schilderij. Ze kennen elkaar niet, 

hebben elkaar nooit eerder gezien dan nu. Ze leven ieder in hun eigen waarheid. De ene een last van 

verdriet en rouw met zich meedragend, de ander kritisch en sceptisch met haar eigen kijk op de 

wereld, haar rugzak volgestopt met haar eigen lief en leed. Allebei zien ze hun eigen volle waarheid. 

Het schilderij weerspiegelt de gedachten en gevoelens die in hun lijven huist, het spreekt hun eigen 

wijsheid uit. 

 

En ook een kind komt de zaal binnengewandeld, aan de hand van zijn moeder. Zij zakt met haar 

zwangere buik neer op de bank en de jongen wordt als een magneet naar het schilderij 

toegetrokken. Gefascineerd bekijkt hij het tafereel. De bloemen lachen hem toe en hij wil zijn oor op 

het doek leggen omdat hij denkt dat ze hem iets willen zeggen of zingen. Hij ziet de vrolijkheid en 

uitbundigheid van speelse stelen die kronkelen van plezier. Met zijn lijf doet hij de buigingen van de 

stelen na. Ook hij ‘ziet’ zijn waarheid in het schilderij. Dezelfde zonnebloemen, maar ook nu toch 
weer anders. 

 

In de lezingen van vandaag staan wijsheid en de Geest van de waarheid centraal. Nadat we vorige 

week, op de vijftigste dag van Pasen, hebben gevierd dat de Geest over ons is uitgestort, luisteren we 

deze week nog eenmaal naar de laatste woorden van Jezus aan zijn leerlingen. Zijn afscheidsrede. “Ik 
ga nu naar mijn vader.”  
Op de veertigste dag van Pasen heeft hij hen door zijn Hemelvaart alleen achtergelaten met de 

belofte dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en 

hun de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien 

dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, gebeurde dit. En nu, weer zeven dagen later vieren we ‘Drie-

eenheidszondag’. Een officieel hoogfeest waarin we worden uitgenodigd te mediteren over het 
wezen zelf van God. Een gewaagde onderneming, want, zo zingen wij: “Niemand heeft U ooit gezien” 
en “Gij zult geen godenbeeld maken”, luidt het tweede Gebod. 
 

Maar Gods Geest hebben we dus wel. Een Geest die zich waarnemen laat als wind, zo beschreef ons 

René Munnik vorige week: die kan stormen als een drieste stier, fris kan kietelen in je nek en alles 

daartussen. Een Geest die de schrijver van Spreuken voor ogen heeft. Een vrolijke, opgeruimde Geest 

van Wijsheid die werd geschapen voordat hemel en aarde levensadem ingeblazen. Lieveling van de 

Grote Architect, zijn vreugde: iedere dag. Die speels blies over de aarde, spartelde in Gods wateren 

en ervan genoot om onder de mensen te zijn. 

 

De Geest van de Waarheid noemt Jezus haar. ”Ik ga nu weg’, zegt hij tegen zijn leerlingen, “naar en in 
mijn Vader en ik zal jullie de Geest toezenden die jullie zal leiden naar de weg van de Waarheid”. Dat 
is wat op deze zondag centraal staat: Vader, Zoon en Geest. Drie-eenheid. Het wezen van De Enige 

als één maal één maal één is Één. Over deze driedeling is een hoop te doen geweest. Volgens 

schriftgeleerden uit vele tijden is hierover niets in de Griekse vertalingen van de bijbel terug te 

vinden. In de Middeleeuwen al leverde deze theoretische driehoek heftige discussies op.  
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Hoe het ook zij: in ons christelijke geloof neemt de drie-eenheidsgedachte een centrale plaats in, het 

ondersteunt het kruisteken dat wij maken. Vader – Zoon – Geest: Drie Ene God. Moeder – Dochter – 

Geest, Ander ouder. Met deze woorden verbinden wij ons aan elkaar in ons huis Ekklesia, 

gemeenschap van Drie-ene God. Symbool van onze wijsheid en waarheid. 

 

Zoals ook die twee grote mensen en dat kind in het museum zich laten verbinden door hun waarheid, 

een tafereel van vijftien zonnebloemen op golvende stelen. Zij alle drie menen het schilderij te be-

grijpen. De mistroostigheid en het verdriet, de gekte en boosheid, de vrolijkheid en speelsheid. Alle 

drie helemaal waar omdat zij die kijken zijn wie zij zijn.  

 

Zo staat de Drievuldigheid voor een Waarheid die ons verbindt, Een heldere Waarheid die in ons 

huist. In ons hoofd en hart, onze Drie-ene Waarheid in onszelf, God in mensen: innerlijk kompas en 

richtsnoer ten leven. 

 

Of, zoals wij nu gaan zingen. De ziel die vonkt of als een brand uitslaat. Moge dat onze Drie-Ene 

Waarheid zijn, Vader-moeder van barmhartigheid – kind van genegenheid –  Geest van liefde. 

Zo moge het zijn. 

 

Lied: “Wat vrolijk over u geschreven staat”  70-II 

 

 

Dienst van de Tafel 

 

Collecte en klaarmaken van de tafel 

 

Inleiding en gebed 

 

Tafelgebed: “Niemand heeft u ooit gezien”  II-80 

 

Breken en delen  
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Voorbeden  

 

Laten wij bidden: 

 

Voor alle vaders in deze wereld 

die zorgen voor hun kinderen, 

- opdat zij hun verstand niet verliezen 

   en niet buiten zinnen raken 

 

Voor alle kinderen van God, bidden wij 

in het bijzonder voor Julian en Ruben 

- opdat zij de rust hervinden 

en in vrede kunnen afreizen de boomgrens voorbij 

 

Drie Ene God 

Vader – Zoon – Geest 

Schenk hun uw Wijsheid 

en uw Scheppingskracht. 

 

Voor alle verzorgenden in deze wereld, 

harde werkers in een hectisch vak 

- opdat zij de tijd nemen voor hen  

die zorg behoeven  

en blijven luisteren 

naar hun innerlijk kompas. 

 

Voor alle vrijwilligers in deze wereld, 

barmhartigen van deze tijd 

- opdat zij hun goede werken 

voort blijven zetten,  

hun ware idealen trouw. 

 

Drie Ene God 

Moeder – Dochter– Geest 

Schenk hun uw Wijsheid 

en uw Scheppingskracht. 

 

Voor de mensen die wij zijn, 

gemeenschap van God, Ekklesia Tilburg 

- opdat wij ons blijven verbinden 

door onze Waarheid,  
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richtsnoer ten leven  

aan elkaar, aan U 

 

Drie Ene God 

Ander – Ouder– Geest 

Schenk ons uw Wijsheid 

en uw Scheppingskracht. 

 

 

Slot 

 

Slotwoorden en zegen 

 

In de Statenvertaling uit 1637 lezen wij in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5:  

“Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en 
deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het 

bloed; en die drie zijn tot een.” Onze waarheid, richtsnoer ten leven. 
Laten wij dan samen om DrieEne zegen vragen. 

Mag ik aan u vragen om te gaan staan? 

 

Mogen de Enige ons zegenen en behoeden, 

mogen de Eeuwige haar veelkleurig licht 

over ons uitstrooien. 

 

Moge DrieEne God, Bron van Liefde ons genadig zijn, 

en weidse vleugels over ons uitspreiden. 

 

Opdat wij gaan in vrede. 

Samen, in Gods schepping. 

 

In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. 

- Amen. 

 

Lied: “Vredelied”  1-II 

 

 


