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Heidelbergse catechismus, Zondag 20 
Vraag 53: Wat gelooft u over de Heilige Geest?  
Antwoord: Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon 
waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede dat Hij ook mij ge-
geven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben 
aan Christus en al zijn weldaden, mij te troosten en eeuwig 
met mij te blijven. 

Vragen voor gesprek: 

1. Paulus zegt in 1kor. 12:3 ‘Niemand kan zeggen “Jezus is    
Heere”, dan door de Heilige Geest’. Kun  je deze uitspraak 
uitleggen in het licht van de preek?  

2. Waar ben je vandaag verwonderd over en wil je God voor 
bedanken? Neem het mee in je gebed! 
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- Waarom is zondag 20 zo kort?  Is het niet te kort?  
- Er zijn historische en inhoudelijke redenen te bedenken dat het zo 
beknopt is. Ook  is er zeker iets voor te zeggen om meer aandacht te 
hebben voor de gaven van de Geest en de  vrucht van de Geest. Op 
andere plaatsen in de catechismus komt  dat impliciet wel aan de 
orde.  
Het is vaak ook een kwestie van hoe je het werk van God en van Chris-
tus in het hier en nu benoemt. In alles wat God doet is de Geest als 
stille kracht aan het werk. Bemoedigend dat te mogen weten! 
-  Waar ligt de focus in zondag 20?   
 - Allereerst de belijdenis van de Drie-eenheid.  De Geest 
 maakt het werk van de Vader en de Zoon compleet.  
 - Dat dat onmisbaar is, zien we ook in Ezechiël 37: De Geest 
 brengt er pas echt leven in .  
 - Zo hebben mensen de Heilige Geest nodig om door geloof 
 verbonden te zijn met Christus en werkelijk te ontvangen wat 
 Hij voor ons deed. Dat is de tweede zin uit antwoord 53.  Het 
 beeld van de helikopter past hierbij: hij brengt de spullen uit 
 het dal naar de bouwplaats in de bergen.  
- Opvallend is de persoonlijke en vrijmoedige toespitsing: ‘ook mij’.  
 - Dat vertrouwen vindt grond in de beloften van de doop. 
 - De Geest hoeft niet door ons verdiend te worden, want die 
 is ook door de gekruisigde Christus voor ons verworven.  
 - Het is Gods liefde dat Hij Zijn Geest in ons laat werken.  
- De Geest zorgt dat er bij ons diep van binnen een knop omgaat en 
we door het geloof met Christus verbonden raken. Voor eeuwig.  

Bijbel: Ez. 37:1-14 en 
Joh. 16:5-15 

Voor kinderen: 

Lied uit bundel ‘Weerklank’ 


