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A.A.F. van de Weg 

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: Omdat God zich in zijn Woord zo geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de 
enige, waarachtige en eeuwige God zijn.  

Na de behandeling van zondag 7, vragen we ons af: Geloven in God, wat is dat nu? In de komende 
zondagen verdieping ervan. Let op de mooie opbouw: 
HC 8: Drie-eenheid; HC 9-10: God de Vader; HC 11-19: God de Zoon; HC 20-22 God de Heilige Geest 
  
Wie God liefheeft, wil Hem beter leren kennen.  In dat licht moeten we zondag 8 lezen. We mogen 
Hem kennen als de Drie-enige God. Wat rijk! 
Tegelijk beseffen we: God is groot en wij begrijpen Hem niet. (Job 36:26) 
  
Het geloof in de Drie-enige God: 
1 Bewezen vanuit de bijbel 
2 Beleden door de kerk  
3 Beleefd in het geloof 
  
1 Bewezen vanuit de bijbel 
Augustinus: we kunnen er niet over zwijgen, omdat de bijbel erover spreekt. God openbaart Zich zo. 
God laat Zich zo kennen. 
Er tekenen zich twee lijnen af in de bijbel: 
1. God is een eenheid (Deut. 6:4) 
2. God is Drie-enig (2 Kor. 13:13) 
Vergelijk met een lichtbundel door een prisma. Prisma zorgt ervoor dat de ene lichtbundel uiteen 
breekt in verschillende stralen. 
 Wat zegt de bijbel? 
Oude Testament (benadrukt vooral de eenheid): 
1. Gen. 1:1              2. Deut. 6:4 
  
Toch ook wel aanwijzingen voor Drie-eenheid: 
1. Gen. 1:1 i.c.m. Gen. 1:26                       2. God = Elohim (Hebr., meervoud!) 
3. Engel des HEEREN                                  4. Messias (Jes. 61:1) 
 Wat in het OT in de knop zit, wordt een bloem in het NT. 
  
Nieuwe Testament 
1. Luk. 1:32-35                                           2. Luk. 3:21-22 
3. Mt. 28:19                                               4. 2 Kor. 13:13 
  
2. Beleden door de kerk 
Oudste doopbelijdenis: Vraag: Wat is de inhoud van uw geloof? Antwoord: Ik geloof in God de Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
Deze doopbelijdenis vormt basis voor onze Apostolische geloofsbelijdenis. Opgesteld in reactie op 
ketterijen van bijv. 
Arius: Christus is niet de Zoon van God, Hij is een geschapen Schepsel. 
Sabellius: er is 1 God, geen drie Personen, maar God openbaart Zich op drie verschillende manieren. 
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Tegenwoordige 'ketterijen': 
Joden: er is een God. Christus is niet de Messias. 
Islam: er is een God, en dat is Allah en Mohammed is zijn profeet. 
Jehovahgetuigen: Christus is niet de Zoon van God en de Heilige Geest is een onpersoonlijke kracht. 
Daartegenover: God is de Drie-enige God! 
Geen logica, geen onzin, maar wel een mysterie.  
Wat moeten we ermee? 
Athanasius: van het geloof in de Drie-enige God hangt onze zaligheid af.  
Drie levensvragen laten zien hoe belangrijk het is dat we kennis hebben van en aan de Drie-enige 
God. 
1. Waar kom ik vandaan? 
2. Hoe komt het weer goed tussen mij en God? 
3. Hoe kan in in de praktijk van het leven wandelen met God? 
  
3 Beleefd in het geloof 
Wat is het nut van dit alles? 
God is eindeloos gelukkig, volzalig in Zichzelf. In God is een oneindige liefde. Hij wil die liefde delen. 
Dat kan Hij ook, als de Drie-enige God. Zoals de drie Personen van de Godheid elkaar oneindig 
liefhebben, zo wil Hij deze Goddelijke liefde delen. 
Alzo lief had deze Drie-enige God de wereld… 
Augustinus zei al: Omdat er binnen het ene Wezen van God meer personen zijn, kunnen de personen 
elkaar liefhebben. Deze 'intra-trinitarische' liefde (liefde in God) komt naar buiten. 
Reeds bij de doop heeft Hij beloofd als de Drie-enige God garant te staan voor onze zaligheid. 
De Heilige Geest leidt ons in de diepten van God, en doet ons de onderscheiden Personen van God 
kennen.  
Geen systeemdwang toepassen! Bijvoorbeeld: Je leert eerst de Vader als Rechter, dan de Zoon als 
Borg, dan de Geest als Toepasser kennen. Nee, de Drie-enige God wil je God zijn.  
Er is een gevaar dat we in de reformatorische gezindte toch een verkapt driegodendom leren.  
'God heeft mij wel gemaakt, maar wil Hij mij ook verlossen…?' 
De God Die ons gemaakt heeft, is de God Die ons ook verlost en de God Die ons ook heiligt. Hoe rijk 
is de kennis van deze God. Hoe verootmoedigend groot is Hij (Jes. 40). 
Aanbidding blijft over, en dat moet vooral de uitwerking zijn van dit element van de christelijke leer. 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja 
de Drie-een'ge in zijn troon! 
(Gezang 93:1) 
Amen. 
 
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Waarom is het rijk voor het geloof te weten dat God de Drie-enige God is? 
2. Athanasius zei: van het geloof in de Drie-enige God hangt onze zaligheid af. Hoe beleeft u dit? En 
hoe belangrijk is volgens u een ‘onderscheiden’ kennis van de drie Goddelijke Personen? 
3. Wij begrijpen de drie-eenheid van God niet. Moeten we ons verstand uitschakelen wanneer we 
geloven?  
 
Voor de kinderen:  
Jij bent gedoopt? Weet je nog wat de dominee toen zei? Wat betekent het dat je gedoopt bent in de 
Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? 
 


