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                              Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid
                           De 1e zondag na Pinksteren vieren we het   
                       Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Soms
wordt de “Heilige Drie-eenheid” ook wel “Drievuldigheid” genoemd. 

1+1+1=???
Op dit feest gaat het over God als de
Heilige Drie-eenheid. Het lijkt misschien
wel 'geloofsrekenen'. Hoeveel is 1+1+1?
Op school 3 maar in de kerk 1.
Lees maar verder… 

Vader, Zoon en H. Geest
Op het feest van de Heilige Drie-eenheid vieren we dat we
geloven in 1 God in 3 Personen. Samen nog steeds 1 God.

1+1+1 blijft dus 1.Dit is een mysterie en geen puzzel of
rekensom. Een mysterie betekent dat het te groot is om te
snappen (ook voor volwassenen). God is te groot voor ons

verstand, al heb je nog zo'n wiskundeknobbel. 

Voorbeeld
Om het toch wat beter te begrijpen kan je het vergelijken
met een gezin van een vader, een moeder en een kind.  
Ze zijn 3 personen en toch zijn ze 1 gezin. Ze horen bij elkaar,
maar zijn ook alle 3 anders. Het zijn 3 eigen, aparte personen.
Ze hebben alle 3 een eigen rol in het gezin, een eigen gezicht en
een eigen karakter. Tegelijk horen ze bij elkaar en houden ze van 
elkaar. 

Denk maar aan het 
kruisteken en tel maar mee:

(1) God de Vader,
(2) God de Zoon (Jezus)

en
(3) God de Heilige Geest.
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Drie ene God
Met 1 God in 3 Personen is het net zo. De 3 Personen, de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest zijn alle 3 weer een beetje anders. 
Ze helpen je alle 3 op hun eigen manier. Ze houden alle 3 op een 
andere manier van jou. Ze kennen jou op 3 manieren. Toch zijn ze 
samen 1 God. Ze horen bij elkaar. En tussen hen is er liefde. 

“Dit is één van de vele symbolen voor de Heilige 
Drievuldigheid. Het heet een triquetras (Latijn voor 
driehoekig). Als je goed kijkt zie je er ook drie vissen in. 
Je kan het daarom ook als een symbool voor Jezus 
zien. Het symbool voor Jezus is namelijk de vis
(in het Grieks 'ichtus').”

 

Driedubbel feest
Drievuldigheidszondag is dus eigenlijk een

3-dubbel feest. We vieren dat God op 3
verschillende manieren van ons houdt.

Dat Hij ons op 3 manieren helpt.
Dat Hij ons op 3 manieren kent. Dat wij op

3 manieren tot Hem kunnen bidden.
Als dit geen feestgedachte is!

Download via de website 
een kleurplaat of 

knutselwerkje voor 
drievuldigheids zondag 
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