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Heidelbergse catechismus, 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: Wanneer er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt 

u er dan drie, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord: Om-

dat God zich in zijn Woord zo geopenbaard heeft, dat deze drie onder-

scheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. 

Uit: Belijdenisgeschriften van de Protestantse kerk, 2009 

Vragen voor gesprek: 

- Welk punt sprong er voor u/jou uit in de preek?  
- Ben je het met deze stelling eens: ‘Geloof zonder Drie-eenheid is 
geen christelijk geloof’. Waarom? 
- Waar zou de Vader voor willen danken? Waar zou je de Zoon 
voor willen danken? Waar zou je de Geest voor willen danken?  
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- Patrick (432 na Christus) evangeliseerde in Ierland met een klavertje 
drie in zijn hand. Het gaat in het ‘leerstuk’ van de Drie-eenheid om de 
vraag wie God is.  
- Je kunt niet alles beweren over God. Hij is in elk geval de Vader die 
Zijn Zoon gaf om ons te redden en  die door Zijn Geest ons opzoekt, 
tot ons spreekt en in ons werkt.  
 
Drie-eenheid in de Bijbel? 
- Als je alle Bijbelteksten over Vader, Zoon en Geest met puzzelstuk-
jes vergelijkt, dan past die puzzel het beste in elkaar op deze manier: 
Eén God, drie personen.  
-Voorbeelden in deze dienst: Mat. 3: 13-17 Jezus wordt gedoopt door 
Johannes. De stem van de Vader noemt Hem de Zoon en de Geest 
daalt op Hem neer. Mat. 28: 19 Vanaf het begin klinkt in de doop de 
drievoudige naam van God: Vader, Zoon en Geest.  
 
God werkt als de Drie-enige aan ons heil.  
- Een mooie uitwerking daarvan vind je in het doopformulier.  
- Ireneüs (kerkvader): De Vader strekt in Jezus en de Geest Zijn beide 
handen naar ons uit.  
 
Nog twee kernpunten rond de Drie-eenheid: 
- De Drie-eenheid is nodig om te kunnen belijden dat we  in Jezus 
echt met God zelf te maken hebben. Alleen zo kan Jezus ook echt een 
Redder voor ons zijn (mensen kunnen ons niet redden). 
- De Drie-eenheid laat Gods volmaakte liefde in Zichzelf zien. De band 
van Vader, Zoon en Geest. Het is de overvloed waardoor  Hij ons   
onvoorwaardelijk kan liefhebben  en in die liefde laten delen.  Lied voor thuis: OTH 255:1 

 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon!  


