
Zondagmorgen, 7 Juni 2020 
Dag allemaal,  
Hoe gaat het met iedereen? Opgewarmd door het vuur van Pinksteren of houden we er de 
moed maar in, zoals dominee Ellis Ezinga ons vanaf het altaar in haar overweging 
voorhield? 
Net als het Hoogfeest van Pasen is ook dit Pinksterfeest bijzonder en onvergetelijk 
geworden, mede doordat we op allerlei manieren via de moderne techniek de boodschap 
van Pinksteren tot ons kregen.  
Niet alleen voor ons, kerkmensen, is deze Pinksteren onvergetelijk, zeker ook voor de 
musea, de horeca en andere openbare gelegenheden. Heb je al een terrasje gepikt of was 
je één van de eerste gelukkigen die van kunst mocht genieten? Zo gaan er stapje voor 
stapje, in het begin wat aarzelend misschien, deuren open. Ook voordeuren om met familie 
en vrienden weer samen te zijn gaan open. 
Inmiddels is de Paaskaars gedoofd en zijn we de tijd na Pinksteren ingegaan. Dit weekend 
vieren we het feest van de Heilige Drie-eenheid: God als Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Tijdens dit feest wordt gevierd dat God zich op drie verschillende manieren aan de mensen 
laat zien. Voor velen is deze Drievuldigheid een mysterie. 
Je kent vast wel het verhaaltje van Augustinus, die peinzend over de Drie-eenheid, op het 
strand liep en opeens een kindje zag dat ijverig met een schepje het water van de zee in 
een kuiltje giet. Nieuwsgierig vraagt Augustinus wat hij aan het doen is. Het kind antwoordt 
dat het  de zee in de kuil wil gieten. Augustinus merkt op dat het niet kan en het 
onbegonnen werk is. Het kind zegt dan: ‘Zo is het ook voor mensen onbegonnen werk het 
geheim van de Heilige Drie-eenheid te doorgronden’. 
Dit verhaal is een laat middeleeuwse legende en wordt gebruikt om de moeilijkheid van de 
Triniteit aan te duiden. Maar kunnen wij, mensen van deze tijd, nóg iets uit dit verhaal 
halen? Kijkend naar een spelend kind, merken we dat het zich niet druk maakt of iets wel of 
niet kan. In spel en fantasie kan alles en het vertrouwen is onbegrensd. Ons volwassenen 
ontbreekt het hier vaak aan en daarom kan het ons helpen om te leren van de kinderen om 
ons heen. Dan zouden we ons minder druk maken om kleine onbenullige dingen en 
eigenbelang, maar net als het kind, vol vertrouwen in Gods voorzienigheid,  genieten van 
ons ‘levenspel’ en anderen daarvan mee laten genieten.                                                                                   
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Vandaag vraag ik je lievende God, 
blijf aan mijn zijde als mijn pad moeilijk wordt. 
Geef me vertrouwen, kracht en ingeving om te kiezen 
voor een goede weg naar mijn toekomst. 
Geniet ook van dit weekend en de komende week, Jan, Eva, Ali 


