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Zondag, 30 mei 2021 Drie-eenheid 

Zusters en broeders,  

Wij christenen geloven in één God. Hierin kent ons geloof geen concessies. Wij geloven in één 

God zoals de joden en de moslims dit ook doen. Maar wanneer christenen dan verder doordrin-

gen in wie die ene God is, dan komt Jezus naar voren die zijn Vader aan ons heeft geopenbaard, 

dan wordt er gesproken over de bijzondere en unieke liefdesband van Zoon en Vader. Het is die 

liefdesband waarin de Vader en de Zoon ons laten delen door de Geest. Die liefdesband geeft 

het Christelijk geloof een eigen karakter.  

Door omstandigheden kon de viering vanuit Dongen afgelopen zondag niet uitgezonden worden. 

We kijken nu uit naar de livestream van komende zondag vanuit de Maria Magda-

lenakerk. De uitzending is ook te zien via Hallo Gilze Rijen vanaf 10.00 uur! 
 

 
 

Eerste Lezing uit het boek Deuteronomium 

Mozes sprak tot het volk en zei: „Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan vanaf de 

dag dat God mensen op de 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, schrik-

wekkende 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." 

 

 

Gedoopt zijn in de Naam van de Vader, Zoon en de heilige Geest 

betekent dat wij als kind van God welkom zijn in de relatie met Hem. 

Wij mogen erfgenaam zijn en God wil met ons delen in leven, lijden en  

heerlijkheid opdat wij open mogen staan voor een heldere verbinding  

met God, vragen wij God om zijn zegen over ons en over ons doopsel.  

Liefdesgebed 

Ik dacht dat mijn blik Jou vond, 

maar Jij hebt mij gevonden. 

Ik dacht dat ik Jou koos,  

maar ik weet: Jij hebt mij uitgekozen. 

 

Als de zon opkomt, als de vogels fluiten, 

roep Jij mij uit een diepe slaap. 

Waar Jij gaat, groeit respect en mildheid. 

Kijk Jij mij aan, dan kom ik tot mijn recht. 

 

Jij blaast mij de adem in. 

Jij spreekt en ik kom tevoorschijn. 

Jij bent mijn verleden,  

mijn heden, mijn toekomst. 

Jij bent de hemel, de aarde, 

Jij bent mij menselijk nabij. 

 

Dankbaar ben ik,  

want door Jou weet ik mij gezien. 

 

Rob van Uden, Gebed bij psalm 33 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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De Tweede Lezing uit de Romeinenbrief 

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, tesamen met Christus, daar wij 

delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking. 

 

 

Uit het heilig evangelie volgens Matteus 

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." 

 

 

Gebed om zegen 
God, U die Vader, Zoon en Geest bent,  

Maak ons open voor die bijzondere relatie met U. 

Zendt uw heilige Geest en ga met ons mee op onze wegen. 

Wij willen uw handreiking aannemen 

en als uw kind in uw schepping leven. 

Verbindt ons met onze naaste, 

vooral met hen die onze aanwezigheid nodig hebben. 

Wilt U ons blijven zegenen, 

zodat wij voor anderen een zegen kunnen zijn. 

Amen. 

 
Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 

 

Aanmelden voor de pastorale brief 

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, 

God die is, die was en die zal zijn. Alleluia. 
 
 

Afmelden voor de pastorale brief 

Sint Jozef in de Sint Jan 

 

Via een nauwe toegang zie ik hem staan,  

deze bescheiden mens uit het evangelie.  

Zonder ophef te veroorzaken  

heeft hij de zorg op zich genomen 

voor zijn geliefde, Maria, en voor haar kind. 

 

Hij is typisch één van die stille werkers, 

die onopvallend van dag naar dag gaan,  

die verantwoordelijkheid nemen, 

die zorgen en beschermen. 

Een 'rechtvaardige' wordt hij genoemd,  

omdat hij zijn leven met God ging,  

omdat hij leefde in geloof en vertrouwen. 

 

En in bange uren zal hij gebeden hebben, 

"God, sta ons bij,  

niet omwille van mij, 

maar omwille van het kind en zijn moeder." 
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