Lied
https://www.youtube.com/watch?v=-HHKT8LjI9Y
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Lied

Zegen
Goede mensen, we gaan weer op weg,
om de tekens te herkennen
waarin God zijn goedheid toont.
Samen volgen we de weg met Jezus.
Zijn Geest begeestert ons.
Samen op weg, als teken voor mekaar,
en onder de zegen van de Drie-ene God,
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Tot volgende week: misschien ben jij ook wel
één van de 100 aanwezigen? Of volg ons via
livestream (info wordt nog doorgegeven).
Een mooi orgelstuk voor de liefhebbers:
https://www.youtube.com/results?
search_query=toccata+and+fugue+in+d+minor+organ

Welkom
Een week na Pinksteren vieren we
het feest van de heilige Drie-eenheid:
God, die Vader, Zoon en Geest is.
Waar vorige week de schijnwerpers
gericht stonden op Gods Geest,
vieren we vandaag de totaliteit van God:
Hij die als een Vader
met moederlijke liefde voor ons zorgt.
Hij die Jezus zond om aan die liefde
een gezicht te geven.
Hij die ons door zijn Geest laat delen in die liefde.

Lied

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht
een warmt' in hart en ogen.

Bidden om Gods nabijheid
Wij weten dat we mogen rekenen
op de barmhartigheid van onze God.
We leggen dan ook ons leven
in zijn liefdevolle handen.
Gij neemt ons aan zoals wij zijn
met onze fouten en onze gebreken.
Gij zijt voor ons een goede Vader.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Gij toont ons de weg naar het hart
van onze medemensen,
naar samenleven in liefde.
Jezus, Gij zijt onze Broeder, onze God.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Gij zijt de Kracht in ons
die ons helpt goed te zijn,
geduldig, vreugdevol, vredestichtend, vergevend.
Geest van God in ons, ontferm U over ons.
Geest, ontferm U over ons.
Lied

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
Gebed
God, onze Vader,
Gij geeft ons toekomst.
Jezus leert ons hoe wij elkaar
overvloed van leven kunnen schenken.
Uw Geest is Vuur in ons
dat kracht geeft tot vergeving.
Blijf in ons wonen, Drie-ene God,
zodat wij ten volle deel hebben aan uw liefde,
vandaag, morgen, alle dagen
tot in uw eeuwigheid. Amen.
Inleiding op de lezingen
Drievoudig één zijn
Met God op stap gaan naar je medemensen toe,
is Vader zijn.
Je zal hevig naar hen verlangen en hen liefhebben
zoals een echte vader houdt van zijn volk.
Je zal kansen geven, hen ernstig nemen
en geloven in diegenen met wie je werkt.
Op stap gaan is ook Zoon zijn.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade,
want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
Gebed om vrede en vredewens
Heer, Jezus Christus,
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden.
Schenk ons uw Geest.
Dat Hij ons nieuwe wegen leert gaan
en ons laat getuigen
van Gods aanwezigheid in ons midden.
De vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.
Ter overweging

Manu Verhulst
Een merel in de avondzon
fraselt in zijn boom een melodie
beneden luistert iemand en glimlacht.
Het is een kleine triniteit:
de merel en de melodie en de glimlach
vormen één geheel.
Ergens in de stad straalt dezelfde avondzon
in het glasraam van de kathedraal,
legt voorzichtig, stil en bescheiden
al de kleuren op de grond.
Zon en glas en kleur
een trinitair gedicht zonder woorden.
Ooit, in een uithoek van de wereld,
op een verdwaalde dag in de geschiedenis,
valt het eeuwig Licht op Maria.
Zo puur en doorschijnend als zij was
kwam het Licht ongehinderd op deze wereld
en werd een verhaal van liefde tot de dood
en tot op vandaag.
Het eeuwig Licht is de Vader,
Zijn Liefde wordt zichtbaar in de Zoon,
en wat dat onder mensen teweeg brengt,
is de Geest die leven geeft:
Drievuldigheid
in tijd en eeuwigheid.

Slotgebed
God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die niet toereikend waren,
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
Gij hebt uw Geest gemengd in onze woorden.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap
levend in uw Geest,
elkaar tot levend antwoord. Amen.

Ik geloof in de Geest, de stille, ongeziene Kracht
op onze levensweg.
Hij houdt Gods liefde in ons levend.
Ik geloof in de gemeenschap van mensen samen op
weg, die blijft geloven in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle in eeuwigheid. Amen.
Dankgebed
Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons werd geopenbaard
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Barmhartige Vader, wij danken U voor
Jezus Christus, die één van ons geworden is.
Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar
durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.
Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn
voorgegaan...
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.
Laat uw Geest op ons rusten.
Dat wij mogen openstaan voor alles
wat Jezus ons geleerd heeft,
en vervuld zijn van zijn liefde.
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Je gedragen voelen en gestuwd door een innige liefde
die je helpt loskomen en bevrijden
uit wat mensen tegenhoudt om voluit te leven.
Zo kan je jezelf aanvaarden
en ook ieder ander met wie je samen bent.
Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn.
Je niet op jezelf richten of op een heel beperkt doel,
maar verder kijken. Samen eerlijke horizonten zoeken
naar helende eenheid toe.

Eerste lezing Exodus 34, 4b-6. 8-9
In die dagen besteeg Mozes 's morgens de Sinaï,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem
staan en riep de naam van de Heer uit.
De Heer ging hem voorbij en riep:
'De Heer! De Heer is een barmhartige
en me-delijdende God, lankmoedig, groot in liefde
en trouw.' Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën
en boog zich neer. Toen sprak hij:
'Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee.
Dit volk is wel halsstarrig maar vergeef toch onze
misdaden en zonden, en beschouw ons
als uw eigen bezit.'
Luisterlied
https://soundcloud.com/igor-de-bliquy/5-ik-geloof-ikvertrouw-ik

Ik geloof, ik vertrouw en waag de sprong
om te geloven over twijfels heen
weet ik heel diep van binnen,
weet ik zeker, dat Hij zoekt naar mij.
God blijft niet boven, ver weg van mij,
maar wil steeds weer iets nieuws beginnen.
Als een Vader ben Jij elke morgen,
Schepper van de wereld die ik ken:
dat ik zie en wat ik niet zie,
waar en hoe en wie ik ben.
Als jouw Woord dat mens werd,
onze broeder: Jezus, die ons toonde wat Jij wil:
leven dwars door dood en onrecht
maakt een hemelsbreed verschil.
Als jouw Geest die brandt en ons bijeen brengt,
Adem die ons voedt en inspireert,
die in ons droomt van jouw schepping:
deze wereld omgekeerd.
Ik geloof, ik vertrouw en waag de sprong
om te geloven over twijfels heen
weet ik heel diep van binnen, weet ik zeker,
dat Hij zoekt naar mij.
God blijft niet boven, ver weg van mij,
maar wil steeds weer iets nieuws beginnen.

Evangelie
Johannes 3, 16-18
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:
'Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld
door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd
in de Naam van de eniggeboren zoon van God.'
Homilie

van Marie-Jeanne

Op deze zondag van de H. Drie-eenheid worden we nog
meer dan anders uitgenodigd om ons geloof uit te
spreken in God die Vader is, Zoon en Heilige Geest.
Vandaag wil ik samen met u dieper ingaan op de vraag:
waar halen wij dat geloof in God vandaan?
Wij zijn immers als christenen niet de enigen
die in God geloven.
Doorheen de geschiedenis van de mensen heeft het
woord “GOD” al vele inhouden gekregen.
God werd de naam voor al het ongekende, voor de
oorsprong van het heelal, voor het begin en voor het
einde. Krachten en verschijningsvormen in de natuur
die men niet kon verklaren, werden aan God
toegeschreven: de donder en de bliksem,
de kracht van water, van vuur, van wind…
Wij, als christenen, halen ons geloof in God
uit de verhalen van het volk van Israël.
Deze verhalen geven weer hoe ontelbare generaties God
hebben ervaren in wisselende levenssituaties.
Van generatie op generatie hebben mensen die verhalen
aan elkaar door verteld en ze werden ook opgeschreven
en zo voor ons bewaard in de Schrift.
In die Bijbelse verhalen lezen we dat God werd ervaren
als medestander in de strijd tegen vijandige volkeren,
als straffer en wraaknemer, maar ook als bevrijder en
vredebrenger, als geduldige en steeds vergevende.
Wij halen ons geloof in God vooral uit het leven
van Jezus van Nazareth, de Gezondene van God.
Jezus leefde ons voor hoe God is en Hij gaf God een
naam die nog nooit aan God gegeven was:
VADER. God die er is voor ons, die ons in alle
omstandigheden van het leven nabij blijft maar die ons
ook de volledige vrijheid geeft en vrijheid laat om bij
Hem die geborgenheid te blijven zoeken.
Dit is een heel ander beeld dan het beeld van God als
alziend oog om nauwkeurig boek te houden van al het
goede maar vooral van al het kwade uit een mensenleven.
Jezus beloofde en zond de Geest waarvan de vruchten
zijn: liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en ingetogenheid.
Wij halen ons geloof in God uit eeuwenoude verhalen.

Geloven in God is echter niet zo vanzelfsprekend.
Het is een beetje zoals we zingen in psalm 540

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft u ooit gezien
maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Zelfs als wij slechts aarzelend geloven in God die Vader is,
en Zoon en H. Geest kunnen wij ook gedragen worden
door het geloof van anderen.
Laten we daaraan denken als we de komende weken
uitgenodigd worden om in gemeenschap
ons geloof uit te spreken.

Voorbeden
Bidden wij tot de drie-ene God,
die ons als Vader nabij wil zijn.
Dat wij erop mogen vertrouwen
in Hem geborgen te zijn,
in Hem geliefd te zijn,
ook als wij door tegenslag en tegen-kanting
onderuit worden gehaald.

= daar waar liefde is en goedheid,
daar is God

Bidden wij tot de drie-ene God,
die zich in zijn Zoon aan ons liet kennen.
Voor allen die zoeken en geen weg weten.
Dat zij het spoor mogen vinden
naar mensen die hun weer hoop geven,
naar woorden waarvan ze kunnen leven,
naar stilte waarin Gods stem te horen is.

Ubi Caritas …

Bidden wij tot de drie-ene God,
die ons in zijn Geest begeestert
tot creatief spreken en doen.
Voor allen die ons voorgaan in geloof.
Dat zij ons bemoedigen en inspireren.
Dat zij niet ophouden Gods grootheid
te verkondigen, en door woord en leven
blijven getuigen van zijn onbegrensde liefde.

Ubi Caritas …

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, Hij die als een Vader
met moederlijke liefde voor ons zorgt.
Ik geloof Jezus, die aan Gods liefde een gezicht gaf.
Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg,
de betrouwbare Gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.

