
Startzondag: relaties – de bron 
 

Drie-enige God 

Relaties: begin bij God. De 3-1ge 
God. Dat zegt al heel veel! Niet op 
de manier van ‘ik snap het’, want 
dat doet niemand, maar op de 
manier van: wie is deze God in wie 
we geloven? En dan is heel basaal 
die 3-1 heid. God is zelf al relatie. 
Tussen Vader, Zoon en Geest is 
gemeenschap, verbondenheid. 
Want ze zijn geen optelsom van 
goden, maar een intense relatie 
waarin eeuwige liefde en eeuwige 
kracht en eeuwige genade stroomt. 
Lees bijv. Joh. 17, Joh. 14:10, 23, 
Matth. 11:25-27. 
Heel typerend voor deze 3-1 God 
is ook, dat Hij niet op zichzelf is 
gebleven, maar relatie legde met 
de mens. Dat begint al meteen als 
je in Genesis leest: laat Ons 
mensen maken naar Ons beeld.  
God IS en Hij MAAKT relatie. 
 

Drie-enige zegen 

Aan het einde van een dienst, op 
de drempel van het dagelijkse 
leven met zijn vele ontmoetingen 
en confrontaties, z’n vele 
problemen en uitdagingen, strekt 
God zijn armen uit om ons te 
omhelzen, om ons aan zijn hart 

te drukken. Die zegen-woorden 

zijn een en al ontmoeting met de 
God die liefde is. 
Genade, liefde en eenheid – Zoon, 
Vader en Geest. 
De Zoon staat hier voorop omdat 
de weg naar de Vader gaat via de 
genade van Jezus Christus (lees 1 
Joh. 1:3 – verbinding, verbonden-
heid door de verkondiging van 
Jezus) . Daarom is er de liefde van 
de Vader. En de Geest maakt 
eenheid, verbinding. De Vader en 
de Zoon zijn door de Geest met 
elkaar verbonden. Als die zegen-
woorden ons leven binnen stromen 
aan het einde van de dienst, dan 
gaat de eenheid die de Geest 
tussen de Vader en de Zoon 
schept open naar ons toe. 
Zo leren we de God van de Bijbel 
dus kennen als een God die relatie 
is en die relatie creërt.  
 
 

Toepassen.... 

Heb ik wel een (h)echte relatie met 
God? Hoe kom ik verder in moeilijk 
lopende relaties Wat hebben we 
als gemeente, als gemeenschap 
(van relaties!) te bieden aan de 
samenleving? Want de brón van 
relaties is toch God? En de kern 
daarvan is toch Jezus Christus? 
Dan ga je ook zien dat er heel wat 
zogenaamde relaties zijn, waarin 
mensen ‘hun eigen ding doen’. 

‘Het ding’ in de kerk is ‘het ding’  
van Jezus Christus en via Hem dat 
van Vader en Geest: het verlangen 
om door God aanvaard te worden 
en Hem in Christus te kennen en 
lief te hebben. En relaties mogen 
dááraan dienstbaar zijn. 
 

vier G’s.... 

Vier handreikingen om relaties in 
verbondenheid met God te 
oefenen en vorm te geven: 
1) gewonnen geven aan Christus, 
dat Hij je leven mag veranderen, in 
de relatie tussen en Vader en Zoon 
en Geest en jou. 
2) groet elkaar. Zie de ander met 
de ogen van God: dat is iemand 
die Jezus graag wil volgen. 
3) geloofsgesprekken voeren: via 
het werk van God in je leven deel 
je samen mooie, moeilijke, 
krachtige momenten in je leven 
met God. Zo leg je echte 
verbinding met elkaar. 
4) gebed voor elkaar. Neem 
iemand uit je wijk bijv.  Zo leg je 
een relatie voor Gods aangezicht. 
 

Bespreking 

• Lees 2 Korintiërs 13:11-13; 
Filippenzen 2:1-5. Wat treft je het 
meest? Lees ook 2 Kor.13: 5. 

• Wat zijn jouw eerste gedachten 
bij de Drie-eenheid? 
• Hoe zie jij God vooral? 
• Herken je Gods uitnodiging om in 
zijn liefde binnen te gaan? Wat 
weerhoud je om dat te doen? 
• Hoe bepaalt dat je relaties? 
• Kun je de diepte van relaties (het 
gaat om de ander) spiegelen aan 
de diepte van Gods relatie met jou 
(het gaat Hem om jou)? Oftewel: 
wat kun je met de uitspraak van 
Crabb hieronder? 
 

Om te lezen 

Ma Gen. 17: 1 - 8 

Di Psalm 119: 89 - 98 

Wo Efeze 2: 6 - 13 

Do Filip. 2: 1 - 11 

Vr 1 Joh. 2: 7 - 17 

Za Kol. 3: 18 - 25 

 
Ik bezit nu al het leven van 
Christus, hetzelfde leven 
dat vrijkwam in alles wat 
Hij deed, met name in hoe 
Hij met mensen omging. 
- Larry Crabb - 

20 september 2009 
ds Jan F. de Haan Overkoepelend 

ook te vinden op: www.koepelkerk-arnhem.nl 

 


