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Heilige Drieëenheid A
Jahwe is een barmhartige en medelijdende God,
groot in liefde en trouw. (Ex 34,6)

Van leven naar eucharistie

De diepste waarden van een mens kunnen wij het best ontdekken als
wij hem zien leven. Zijn doen en laten van elke dag verraden wie hij is.
Wanneer wij bijvoorbeeld een moeder haar kind zien vertroetelen,
herkennen wij daarin haar moederliefde op haar best. En echte
huwelijksliefde komt het best tot uiting in het gezin, als ouders hun
waardering voor elkaar trachten te beleven in de fijngevoelige
attenties van elke dag.

Eerste lezing

Exodus 34,4b-6.8-9

De volgende morgen besteeg Mozes in alle vroegte de Sinaï, zoals
Jahwe hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. Jahwe
daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam Jahwe
uit. Jahwe ging hem voorbij en riep: Jahwe! Jahwe is een barmhartige
en medelijdende God, 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.
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Tweede lezing

II Korintiërs 13,11-13

Broeders en zusters, laat alles weer goed komen, neemt mijn
vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God
van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U
groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de
liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u
allen.

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."

Van eucharistie naar leven

De gekruisigde Christus openbaart ons wie God is. Verschillende malen
heeft God zich in de loop van de heilsgeschiedenis geopenbaard. Dat
waren echter slechts voorbereidingen. Alleen Christus, zijn enige Zoon,
kon ons leren dat God Vader is. Maar zijn Vader is ook onze Vader. De
Geest die in ons woont, zegt het voortdurend in ons hart. En de liefde
van God-Vader vindt haar uitdrukking in de Kerk. Wij tonen op onze
beurt deze liefde aan de mensen. Dit doen wij als wij onze broeders
beminnen in de kracht van de Geest.
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