
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Wij geloven in één God, niet in 

drie Goden. Toch krijgen we als 

christenen wel deze kritiek van 

de kant van de joden en de 

moslims. Joden belijden God als 

één, als de enige. Dat doen we als 

christenen ook! Moslims lezen in de 

Koran dat God geen zoon heeft... 

  

Geloof belijden 

Als wij over God spreken als de enige, 

de ene, maar ook over Hem als 

Vader, Zoon en Heilige Geest, dan 

komt dat niet omdat wij begrijpen 

hoe dat kan. Toch spreken we zo over 

God. Niet onzeker, maar overtuigd. 

Wij erkennen dat Gods drie-eenheid 

voor ons te groot is om te begrijpen. 

Maar wij spreken toch over Hem, 

omdat Hij dat aan ons voorzegt. Hij 

zegt zélf dat Hij zo is. En daarom 

belijden wij Hem ook zo. Belijden 

betekent letterlijk ‘hetzelfde zeggen’.  

  

God heeft zich bekendgemaakt... 

Als je God niet aan het woord laat en 

niet naar Hem luistert, kom je nooit te 

weten wie Hij is. En dan weten op de 

bijbelse manier: weten en 

vertrouwen. Als je niet naar Hem 

luistert, kun je Hem dus ook niet 

leren kennen. Dan ga je zelf van alles 

en nog wat over Hem verzinnen. 

Gelukkig heeft God zichzelf 

bekendgemaakt. Aan Israël vooral. Hij 

openbaarde zich als de Schepper van 

alles, als de Machtige, als de God die 

bevrijdt! 

 Door te luisteren naar God is Israël 

over God gaan spreken. En toen is 

Israël het zelf gaan zeggen, gaan 

belijden in Deuteronomium 6,4: 

‘Luister Israël: de Heer is onze God; 

de Heer is de enige!’. 

  Dat is geen theoretisch verhaal. Dat 

is voor Israël leven of dood. God, de 

enige, maakte zich bekend als hun 

bevrijder. Hij, die schepper is van 

hemel en aarde, verloste hen uit de 

slavernij van Egypte en bracht hen in 

het beloofde land. Als je Hem jouw 
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Heidelbergse catechismus -   Zondag 8 

Lees de Bijbel: Genesis 1,26-28; Matteüs 3,13-17; 28,16-

20; Johannes 5,18-23; 14,15-26; 17,3; 2 Korintiërs 1,21; 

13,13; Galaten 4,6; Openbaring 1,4-6.  

Lees de belijdenisgeschriften: Geloofsbelijdenis van 

Athanasius; Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 8 en 9. 

 

Vraag 24 Hoe worden deze artikelen ingedeeld? 

  

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 Waarom spreekt u over ‘de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest’, terwijl er toch maar één God is? 

  

Omdat God zich zó in zijn Woord geopenbaard heeft. Deze 

drie onderscheiden personen zijn de enige, waarachtige en 

eeuwige God. 

  

 

 

God mag noemen, dan heb je wat te 

zeggen tegen alles en iedereen die je 

ontmoet. Als er vragen komen, twijfels, 

gevaar… dan ben je sterk met deze 

belijdenis: de Heer is onze God, Hij is die Hij 

is! Hij is de enige…  

  

...in Jezus Christus 

Als gemeente hebben wij God via Israël 

leren kennen. Daarom zijn we Israël nog 

altijd dankbaar en zijn we blijvend met 

Israël verbonden. Wij zijn het ook 

hartgrondig met die kernbelijdenis eens. Wij 

belijden het vandaag evengoed, temidden 

van allerlei religies: er is maar één God, de 

God van hemel en aarde, de God van Israël. 

Hij is onze Schepper die zich aan ons 

bekend heeft gemaakt. Die daarom ook 

door ons te kennen is. 

  Maar waarom belijden we Hem dan ook 

als Vader, Zoon en Heilige Geest? Omdat 

God zich in zijn Woord zó geopenbaard 

heeft… De Ene, de enige God, is tegelijk 

Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo maakt Hij 

zich bekend. Zo leren wij de God van Israël 

belijden: als Vader, Zoon en Heilige Geest. 

  

Één God... 

We mogen dus niet zeggen: het maakt niet 

uit of je wel of niet in Gods drie-eenheid 

gelooft. Of: als je maar in één God gelooft, 

de Schepper van alles, is dat genoeg om 

God te kennen. Het gaat niet om een 

theorie over God. Het gaat om een 

antwoord vinden op de vraag: God, wie 

bent U? En als Hij dan zegt: Zó ben Ik, 

dán pas weten we wie Hij is. En als Hij nu 

zegt: Zo ben Ik, Vader, Zoon en Heilige 

Geest. Dan is Hij zo en niet anders. En als 

je niet accepteert wat Hij zegt over 

zichzelf, als je dat niet gelooft, dan kun je 

Hem niet kennen.  

  

…slechts te kennen door zijn Zoon 

Johannes 17,3: ‘Het eeuwige leven, dat is 

dat zij U kennen, de enige ware God, en 

Hem die U gezonden hebt, Jezus 

Christus.’.  

  Zó wil God voor ons zijn: de Vader, onze 

Schepper, die om ons te bevrijden zijn 

Zoon zond in de wereld; de Zoon, die om 

ons te bevrijden zijn leven gaf als offer 

voor onze zonden; de Heilige Geest, die 

om ons te bevrijden ons bij Jezus Christus 

brengt en in Hem laat geloven en daarom 

in ons komt wonen en ons levenlang leidt. 

  Hij liet ons dopen! De Drie-enige! Hij is 

onze God! 


