
Zondag 7 juni 2020 
 
Als er iets kenmerkend is voor Loenen dan is het wel dat hier de speed-pedelecs op de 
fietspaden zijn toegestaan. Ik heb de borden niet geteld maar het zijn er zeker 20 die ons dat 
willen verzekeren. En ik heb nog nooit een speed-pedelec gezien. Bestaan ze echt?  
Ik heb wel eens iemand gesproken die er wel één gezien heeft. Voor veel mensen is praten 
over God net zoiets. Ze hebben het er over, er wordt over geschreven. Het schijnt belangrijk 
te zijn, maar zelf kennen ze Hem niet. Toch denk ik dat we meer hebben aan de aanwijzingen 
over God in ons leven, dan aan die voor de speed-pedelecs, want God is de overvloeiende 
bron van goedheid, de Schepper van ons leven. Kom we gaan naar de kerk.  
 
We zingen Lied 705: Ere zij aan God de Vader 
 

Ere zij aan God, de Vader  
ere zij aan God, de Zoon 
eer de Heilge Geest, de Trooster 
de Drieeenge in zijn troon 
Halleluja, halleluja  
de Drie-eenge in zijn troon 
 
Ere zij aan Hem wiens liefde  
ons van alle smet bevrijdt 
eer zij hem die ons gekroond heeft 
koningen in heerlijkheid 
Halleluja, halleluja  
ere zij het Lam gewijd 

 
Het is vandaag nog een laatste speciale zondag in het kerkelijke jaar. Pasen en Pinksteren 
zijn geweest en vandaag is het zondag Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid. Voor sommige 
mensen is dat woord drie-eenheid een moeilijke som. Drie is één, hoe kan dat nou.  
Voor mij is het niet anders dat God in al zijn grootheid en volheid toch één is, één in liefde 
voor de wereld, één om aan te spreken, uit één stuk. Geen hindernis voor mijn geloof, maar 
dat je als het ware met je gedachten in God kunt verdwalen, rondwandelen en dat Hij dan 
altijd groter is van wat wij kunnen bedenken. God is meer dan mijn hart. Vader, Zoon en 
Heilige Geest, zo kun je over God spreken, met hem omgaan, toch altijd één en dezelfde 
trouwe God.  
Heel eenvoudig kan ik het ook zeggen. God is boven ons, Vader in de hemel, God is naast 
ons, Jezus, die mijn leven geleefd heeft. God is in ons, de Heilige Geest die in ons woont. De 
volheid van God. En als we samen komen in de kerk, en zelfs nu als we elkaar in een film 
ontmoeten, dan is dat in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest  
Amen 
 
Wij zingen lied 413: Grote God wij loven U  
 

Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken. 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 



Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren gaan.  

 
Uit de bijbel lees ik Mattheüs 22:34-40, het grote gebod.  
 
Dat ik dit vandaag lees is natuurlijk ook omdat het altijd goed is om op de liefde gewezen te 
worden. Deze week stond ondanks de corona ineens racisme op de agenda. Grote protesten 
en dan daarna daar weer verontwaardiging over. En die verontwaardiging begrijp ik wel, we 
moeten immers allemaal ons best doen, maar je vraagt je ook wel af of het onderwerp en de 
mensen die protesteren, wel wat bijdraagt aan de grootte van die verontwaardiging. Heb je 
wel genoeg in de gaten hoe groot het gewicht van dat racisme is, hoe het is om je zo vaak 
een tweederangs mens te voelen. En aan iedereen die hier door geraakt is, vraag ik: wat 
vraagt nu de liefde van je en is er in die liefde ook gerechtigheid? En Jezus zegt heb de ander 
lief, want hij is als jij. Als we daar eens terecht komen, dat we in elk ander mens onszelf 
kunnen zien.  
Ik lees dat gebod van de liefde ook om een andere reden. De kerkvader Augustinus wees 
erop dat je in de natuur ook heel vaak drie in één ziet. De liefde zelf is drie in één. Degene 
die liefheeft, degene van wie gehouden wordt en die liefde waarmee liefgehad wordt. IJs, 
waterdamp, en water om te drinken, drie keer dat ene water. En in onze tekst zegt Jezus dat 
je God moet liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Kun je God 
liefhebben met je hart maar niet met je ziel, met je verstand en je hart er buiten laten en 
wat voor verschil is er eigenlijk tussen hart en ziel. Nee het gaat erom dat je God helemaal, 
uit éen stuk, liefhebt, met een onverdeeld hart, de hele mens. Hij vraagt je hele bestaan.  
 
We zingen psalm 86 vers 4 en 5, over de grootheid van God in vers 5 en over dat je met één 
hart, als mens uit één stuk, God mag eren, God die je redt en leven geeft.  
 

4. Leer mij naar uw wil te hand'len, 
laat mij in uw waarheid wand'len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
5. Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
 



Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 
Heer wij bidden u voor onze mensheid, waar het nog zoveel uitmaakt waar je geboren wordt 
en met welke kleur, geef dat de liefde overwint en dat er in die liefde ook gerechtigheid is, 
dat mensen tot hun recht mogen komen. 
Wij bidden u voor onze strijd tegen de corona, dat we samen, iedereen, de moed erin 
houden, elkaar scherp houden in wat kan en niet kan, de vrijheid genieten waar het goed is. 
Wil onze politici en beleidsmakers zegenen met wijsheid. 
Wij bidden u voor onze eigen zorgen en vragen, voor mensen om ons heen, voor wie het 
allemaal te lang duurt, geef ruimte in onze harten, Bron van leven en goedheid, overstroom 
mijn soms zo droge hart. Amen 
 
De collecte is voor de jonge kerk in Marokko, zie op de voorpagina van de website het 
banknummer.  
 
En als laatste gaan we weer de kerk uit. Je ziet beelden van onze pinksterwandeling. Samen 
op weg naar de kleine waterval, op weg naar de bron. En je hoort daarbij lied 659: Kondig 
het jubelend aan. Met daar die toepasselijke zin: wandelend in de woestijn, hebben wij 
water gevonden.  
 
De genade van God, en de liefde van Jezus Christus en de nabijheid van de Geest is met jullie 
allen. Amen 
 
lied 659: Kondig het jubelend aan 
 

1. Kondigt het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 
 
4. Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
 
5. Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 
 
6. daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondigt het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 


