
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus – Elburg, 17 januari 2021 
Schriftlezingen: Johannes 16 : 5-15 en 2 Korinthe 13 : 11-13 
 
Zondag 8 
Vraag 24: Hoe worden deze artikelen ingedeeld? 
Antwoord: In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping, het 
tweede over God de Zoon en onze verlossing, het derde over God de Heilige Geest en onze 
heiliging. 
 
Vraag 25: Als er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt u er dan drie, de Vader 
en de Zoon en de Heilige Geest? 
Antwoord: Omdat God Zich in Zijn Woord zo geopenbaard heeft, dat deze drie 
onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. 
 
Kernpunten bij de preek   

• De kerk belijdt Gods drie-eenheid niet om Hem daarmee te begrijpen, maar te eren 
• De Vroege Kerk (tot 500 n.Chr.) heeft zich lange tijd bezonnen op de vraag hoe we 

alles wat God in de Bijbel van Zichzelf bekend maakt, onder woorden kunnen 
brengen. Er is veel strijd geweest over de vraag of Jezus (de Zoon) en de Heilige 
Geest evenzeer God zijn als de Vader. Zie geloofsbelijdenis van Athanasius en 
Nicea.  

• De belijdenis van Gods drie-eenheid bewaart ons bij de veelkleurigheid, 
veelzijdigheid en onbegrensdheid van wie God is en wat Hij doet.  

• Belangrijk is de vraag naar een trinitarisch geloofsleven = geloven in de Naam en 
het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Niet versmallen en daarmee 
God tekort doen! Trinitarisch geloof vraagt ook om trinitarische prediking. 

• Als Vader, Zoon en Heilige Geest heeft de Heere met ons totale leven te maken. Er 
is geen terrein waarop Hij geen macht en zeggenschap heeft, of waarop wij het zelf 
moeten/kunnen uitzoeken.  

• De belijdenis van de drie-eenheid is troostvol: God doet alles wat ik zelf nooit zou 
kunnen (scheppen – verlossen – vernieuwen).  

• Deze drie-enige God verbond zich aan ons in de heilige Doop. 
• Deze drie-enige God legt ons aan het eind van iedere kerkdienst de handen op, en 

gaat zo met ons mee de nieuwe week en de wereld in! 
 
Om verder over na te denken 

1. De moslims (bijvoorbeeld) kunnen niet uit de voeten met de drie-eenheid. Ze zien 
de drie-eenheid als een verstandelijke constructie die nooit kan kloppen. Waarom 
is geloven in de drie-enige God toch veel rijker dan geloven in Allah? 

2. Is er evenwicht in uw/jouw leven met de Heere als het gaat om God de Vader, God 
de Zoon en God de Heilige Geest? Kan het je geloof verrijken als je meer gaat 
beseffen dat God drie-enig is? 

3. Probeer je gebeden eens onder te verdelen naar wat je aan de Vader vraagt, wat je 
aan de Zoon vraagt, en wat je aan de Heilige Geest vraagt.  

 


