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Feest van de
Heilige Drieëenheid B
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Van leven naar eucharistie

Sommigen menen dat de eerste, verre oorsprong van de wereld een vage ongeorganiseerde
massa was... Lag daarin het model van alle eenheid? Of ligt de oorsprong niet veel meer in
verschillende, meer geëvolueerde organismen, die stilaan tot meer complexe structuren
uitgroeiden? Uit deze oneindige verscheidenheid ontstonden achtereenvolgens het leven, het
geweten en de liefde. Heel dit universum is op weg om steeds meer één en meer persoonlijk te
worden. En wij zien nog niet waar deze ontwikkeling, die ons onweerstaanbaar meetrekt naar
innerlijkheid, zal eindigen.

Eerste lezing Deuteronomium 4,32-34.39-40

Mozes sprak tot het volk en zei: "Ga de oude tijden maar na die u zijn
voorafgegaan vanaf de dag dat God mensen op do aarde schiep. Kijk
maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit
zo iets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een
volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals gij en daarbij het
leven behouden? Of heeft ooit een God gepoogd uit een ander volk u
te komen uitkiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen,
door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm, door grote,
schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw ogen in
Egypte heeft verricht? Erken dan heden en prent het in uw hart: de
Heer is God in de hemel boven en op de aarde beneden; er is geen
ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond
die de Heer uw God u voor altijd schenkt."
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Tweede lezing Romeinen 8,14-17

Broeders en zusters, allen die zich laten leiden door de Geest van God
zijn kinderen van God. De Geest die gij ontvangen hebt is er niet een
van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de geest
van het kindschap ontvangen die ons doet uitroepen: "Abba, Vader!"
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen
zijn van God. Maar als wij kinderen zijn dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God, te samen met Christus, daar wij delen in
zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

Evangelie Matteüs 28,16-20

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus
hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in
aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en
sprak tot hen: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in
de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te
onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen
tot aan de voleinding der wereld."

Van eucharistie naar leven

Hoever lsraël ook terugdenkt over zijn God, het ziet Hem steeds in gesprek met dingen en
mensen. In het begin sprak Hij met de wereld, nadat Hij die eerst door zijn scheppend woord
als partner voor zich had geplaatst. Daarna sprak hij met de mens als zijn vriend, die in staat
was zijn woord in zich op te nemen. Tenslotte zette hij dit gesprek verder met lsraël, dat Hij
door het Verbond had gemaakt tot zijn Volk, waartussen Hij Zelf was gaan wonen. Wanneer
Israël zijn geloof beleed in "één enkele God", zag het nooit in Hem een eenzame God, "één
God alleen". Met Christus en in de Geest, die beiden door de Vader zijn gezonden, laat God
zien dat Hij een gemeenschap is van personen. Zo toont Hij aan de mensen het geheim van
de drie-eenheid van God.


