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FEEST VAN DE HEILIGE DRIEËENHEID  (B) 

 
 
 
EERSTE LEZING (Deut 4, 32-34.39-40) 

Uit het boek Deuteronomiun.   

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 zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks 
gehoord? Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u, en daarbij het 
leven behouden?  Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk een volk uit te 
kiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand 
en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de HEER uw God die 
voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht?. Erken dan heden en prent het in uw hart: 
de HEER is God boven in de hemel en beneden op de aarde; er is geen ander. 
Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw 
kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de HEER uw God u voor altijd 
schenkt.' 
  

 
TUSSENZANG (Ps 33) 

 

Oprecht is het woord van de HEER, 
alles wat Hij doet getuigt van trouw. 
Hij staat voor een rechtvaardig en vast bestel; 
de aarde is vervuld van de liefde van de HEER: 
 

De hemel is gemaakt door het woord van de HEER, 
heel het heir van de sterren door  
de adem van zijn mond; 
wat Hij uitsprak, dat ontstond, 
Hij beval, en het gebeurde. 
 

Nee, het oog van de HEER  
rust op degenen die Hem vrezen° 
en die op zijn liefde vertrouwen. 
Hij zal hen vrijwaren van de dood, 
hen bij hongersnood in leven houden. 
 

Vol vertrouwen zien wij uit naar de HEER, 
Hij is ons schild, Hij is onze helper. 
Uw liefde, HEER, zal over ons komen: 
wij wachten, wij wachten op U. 
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TWEEDE LEZING (Rom 8, 14-17) 

Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.  

Broeders en zusters  Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen 
van God. De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw 
vrees zou aanjagen. U hebt een Geest van 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 tezamen met Christus, omdat wij delen in zijn lijden, om ook 
te delen in zijn verheerlijking. 

 

 

EVANGELIE (Mt 28, 16-20) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.   

De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg° die Jezus hun had aangewezen.  
Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden.  Jezus kwam op 
hen toe en zei: `Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.  Ga, en maak 
alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest,  en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met 
jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.' 


