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Redactie 
Deze methode is ontwikkeld door de redactie Follow Me Next / I will Follow 
 
Namens de HGJB 
Ds. Arie de Winter 
Ds. ir. Wim Markus 
En verder 
Ds. Marco Batenburg 
Dick Brandhorst 
Ds. Berry Haverkamp 
Ds. Machiel Karels 
Ds. Kees Stam 
Ds. Jan Reijm 
Ds. Bernard van Vreeswijk 
 
Materialen I will Follow 
I will Follow bestaat uit: 
- Ringband voor belijdeniscatechisant en gespreksleider met daarin achtergrondinformatie, gespreksvragen en 

bijbelstudies. 
- Een programmabeschrijving en draaiboek van een facultatief kennismakingsweekend met de belijdenisgroep 

is vrij te downloaden op www.hgjb.nl  
- Multimediale introfragmenten bij de thema’s zijn vrij te downloaden op www.hgjb.nl  
 
Via de webshop van de HGJB kunt u de ringbanden van I will Follow bestellen: www.hgjb.nl  
 
Meer informatie 
Voor vragen over de inhoud, het concept of gebruik van dit belijdenismateriaal, neem contact op met de HGJB, 
info@hgjb.nl of tel: 030-2285402. 
 

Uitgave 
Eerste druk HGJB © 2012 
Tweede druk HGJB © 2014 
Derde druk HGJB © 2020 
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Handleiding bij het gebruik van I will Follow 
 
Fijn dat je mee gaat doen met deze voorbereiding voor de openbare geloofsbelijdenis. Voel je helemaal 
welkom! Namens de HGJB wensen we jullie gezegende avonden toe. We zien uit naar de dag van jullie 
geloofsbelijdenis! 
 
Het logo van I will Follow verbeeldt dat belijdeniscatechese gaat om de kern van het geloof (kruis): het 
verzoeningswerk van Jezus Christus. Zijn leven, dood en opstanding doen een indringend beroep Hem 
te volgen en lief te hebben (Follow). Het antwoord daarop kan niet anders zijn dan ‘ja, ik wil U volgen’(I 
will). 
 
Waarschijnlijk zijn de meesten van jullie ingestroomd via Follow Me (FM) en Follow Me Next (FMN). De  
diverse onderdelen van het programma zullen je dan ook bekend voorkomen.  
Anderen volgden een catechese waarin ander materiaal werd gebruikt of zijn na bijvoorbeeld een 
Alphacursus of via nog weer een ander ‘voortraject’ bij deze belijdeniscatechese gekomen. Hieronder 
volgen puntsgewijs een aantal opmerkingen. Lees het rustig door, ook om te weten wat er van jullie 
verwacht wordt in het deelnemen aan deze belijdeniscatechese. 
 
Zingen 
Aan het begin en het einde van de avond zingen we steeds een lied: een Psalm, Gezang of een lied uit 
de bundel Op Toonhoogte. Ook al is het zingen in een kleinere groep misschien niet altijd eenvoudig, 
het is wel belangrijk. Juist het zingen onderstreept dat catechese ook iets van een viering heeft, net als 
iedere kerkdienst. Als een van jullie een instrument bespeelt (gitaar; dwarsfluit; enz.) is dat een prima 
hulp bij het zingen. 
 
Gebeden 
Voor het gebed aan het begin en aan het einde van de avond mogen jullie gebedspunten aandragen. 
Eventueel kun je ze van tevoren mailen naar de catecheet/predikant. Het heeft iets moois als het gebed 
aan het einde van de bijeenkomst een kringgebed kan zijn waaraan meerderen van jullie deelnemen. 
Uiteraard is niemand verplicht dat te doen.  
 
Voorbereiding thuis 
Onder dit kopje vinden jullie meestal drie of vier A4’tjes leeswerk. Het is de bedoeling dat ieder van jullie 
dit thuis goed doorneemt. En goed is echt goed. Verdeel het leeswerk over de verschillende dagen van 
de week. Als je het op de laatste dag voorafgaande aan de catechisatieavond laat aankomen, hoeft er 
maar iets tussen te komen en het lezen schiet er bij in.  
 
Info 
Vaak zal (een deel) van de info op een avond verzorgd worden door twee deelnemers van jullie groep 
die een samenvatting geven van wat thuis gelezen is. 
 
Hoeveel stof er besproken wordt op een bijeenkomst hangt af van de tijd die je beschikbaar hebt. Elk 
hoofdstuk biedt ruim voldoende gespreksvragen en twee bijbelstudies, waarmee je twee gespreksuren 
kunt vullen. Om de tijd te hebben voor persoonlijke aandacht en verdieping kun je er als groep voor 
kiezen over elk thema twee avonden te doen. Je leest dan één artikel, bespreekt enkele vragen en 
houdt één bijbelstudie. Er is dan nog voldoende stof over voor een tweede avond. Het seizoen duurt 
dan geen zeven bijeenkomsten, maar veertien.  
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Diaconaal moment 
We leven niet alleen voor onszelf. Daarom heeft elke avond ook een diaconaal moment. Met ‘diaconaal’ 
wordt het dienstbetoon aan de ander bedoeld in (gebeds)woorden en daden. Dat is meer dan alleen 
maar even een collectebus laten rondgaan. De bedoeling is om ook regelmatig even over het gekozen 
collectedoel te praten en informatie daarover met elkaar te delen. Hebben jullie een eigen diaconaal 
doel gekozen dan kan de diaconale collecte in jullie belijdenisdienst wellicht ook voor dat doel bestemd 
worden. Uiteraard in overleg met de diaconie van jullie gemeente. 
 
Praktische toepassing  
Daarbij wordt jullie iets aangereikt om thuis te doen. Want de term belijdenis doen geeft het al aan: 
belijden is ook ‘doen’.  
 
Bijbelleesrooster voor de komende week 
Bij dit kopje vind je steeds een aantal bijbelgedeelten die samenhangen met wat in de les aan de orde 
kwam of in de volgende les aan de orde komt. De bedoeling is dat je de aangegeven gedeelten leest en 
er even over nadenkt. Een mooi moment om dat te doen is aan het begin van de dag. Vijf minuten 
eerder opstaan is voldoende om één of twee van de aangegeven gedeelten te lezen… 
 
Verder nog 
Zoals dat ook was op alle FM en FMN avonden gaan we vertrouwelijk om met alles wat op de avonden 
gezegd wordt en met elkaar wordt gedeeld. 
 
Maak van jullie groep ook een email- of WhatsApp-groep zodat je gemakkelijk dingen aan elkaar kan 
doorgeven. 
 
Neem elke avond deze map, je eigen bijbel en een pen mee! 
 

Ga naar www.hgjb.nl voor:  

- Korte multimediale introfragmenten bij de thema’s.  

- Een programma en draaiboek voor een weekend weg met de belijdenisgroep (ter kennismaking 

of juist als afsluiting). 

Beide bestanden zijn vrij te downloaden! 
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Avond 1 

Thema: Wie is God (voor jou)? 
 
Welkom plus thee en koffie 
Als dat nog niet eerder gedaan is, is dit een goed moment om met elkaar kennis 
te maken. Vertel elkaar wie je bent en waarom je met deze groep meedoet. Zeg 
ook iets over hoe jouw geloofsweg tot nu toe geweest is: wie waren er belangrijk 
voor jou; wat heeft jou vooral geholpen om te (blijven) geloven; enz. 
 

Zingen 
Omdat het deze avond zal gaan over de vraag wie God is en wie Hij voor ons is beginnen we met een 
lied dat Hem bezingt en Zijn goedheid prijst. Let ook op de blijdschap die in dit lied klinkt: God Zelf heeft 
jou geroepen en door Jezus Christus bevrijd om Zijn naam te belijden voor de mensen.  
‘Verbeiden’ in regel 5 van vers 3 wil zeggen dat je Hem verwacht. Voor ons klinkt daar de hoopvolle 
verwachting van Christus’ wederkomst in door. Dan is onze blijdschap volkomen! 
 
Psalm 149:1 en 3 (berijming 1973) 
 
1  Halleluja! laat opgetogen 
 een nieuw gezang den Heer verhogen. 
 laat allen die Gods naam belijden 
 zich eensgezind verblijden. 
 Volk van God, loof Hem die u schiep; 
 Israël, dank Hem die u riep. 
 Trek, Sion, in een blijde stoet 
 uw Koning tegemoet. 
 
3  De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
 Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
 Hij kent de stillen in den lande, 
 het heil is nu ophanden. 
 Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
 nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
 Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
 en roemt zijn grote macht. 
 

Gebed 
Het is duidelijk dat we deze avond met name bidden om Gods zegen en hulp in 
deze periode van catechese die zal uitlopen op jouw openbare geloofsbelijdenis. 
Ervaar het vooral als iets feestelijks: de Here God heeft jou daartoe geroepen. 
Misschien heb jij zelf een gebedspunt, geef dat dan voor het begin van de avond 
even door aan degene die de avond leidt. 
 

 
Mededelingen 
De opzet van elke avond is in grote lijnen dezelfde. Dat wil niet zeggen dat het elke avond ook zo moet 
gaan. Er kunnen allerlei redenen zijn om een keer af te wijken van het gewone patroon. Dat ‘afwijken’ 
geldt min of meer ook van de thema’s die je in deze werkmap vindt. Komen jullie met elkaar tot de 
conclusie dat voor jullie groep en voor jullie situatie een bepaald thema dat niet in deze map voorkomt, 
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niet gemist kan worden, bespreek dat dan en zoek naar een manier om hier een avond of een deel van 
de avond met elkaar over na te denken. Houd er wel rekening mee dat de thema’s die wel in de map 
voorkomen er niet zomaar in staan… 
Nog iets anders. Het is mooi als ieder van jullie elke avond zijn of haar eigen bijbel meeneemt. Je kunt 
dan ook – als je dat wilt – af en toe een tekst die aan de orde komt en die jou erg aanspreekt 
onderstrepen in je bijbel. Wist je trouwens dat er een heel mooie site over de Bijbel is met ideale 
zoekfuncties en de mogelijkheid om vele vertalingen te raadplegen? Zie: www.debijbel.nl. 
 
Tenslotte: als bijlage vinden jullie een A4’tje om in te vullen. Je adresgegevens en nog een paar dingen. 
Graag de volgende keer ingevuld weer meebrengen! 

 
Doel van deze avond 
Over de vraag ‘wie is God’ heb je uiteraard al eerder nagedacht. Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Drie en toch Een. Een herhaling van wat je al eerder hoorde dus. Maar niet alleen een herhaling. Met de 
‘dingen’ van de Bijbel is het altijd zo dat je een tweede of derde keer soms iets hoort wat je eerder nooit 
is opgevallen. Herhaling van hoofdpunten uit de Bijbel is daarom ook altijd verdieping. Dat geldt zeker 
voor het geheimenis van Gods Drie-eenheid. Een onuitputtelijke Bron van kennis, bewondering en 
toewijding!  
We gaan vanavond dus (opnieuw) nadenken over wat de Bijbel zegt als het gaat om de Here God Zelf. 
Met daarbij de vraag wat dat voor jou persoonlijk kan betekenen en ook de vraag wat dit betekent voor 
het getuigende geloofsgesprek met anderen, bijvoorbeeld je moslimcollega. 
 

Voorbereiding thuis 
Wat de Bijbel vertelt over wie God is staat kort samengevat in twee artikelen van de zogeheten 

Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB). De Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) kent verschillende geschriften die zij belijdenisgeschriften noemen. In 
de kerkorde van de PKN vind je precies welke dat zijn (zie www.pkn.nl ) 
Hetzelfde geldt voor kerken zoals de 
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de 

Christelijke Gereformeerde Kerken.  
Het bekendste belijdenisgeschrift is de Heidelbergse Catechismus.  
 
De Nederlandse Geloofsbelijdenis is ruim 450 jaar geleden 
geschreven door de moedige predikant Guido de Brès. Onder 
andere voor deze daad stierf hij als martelaar in 1574. Het doel van 
dit geschrift was om de Rooms Katholieke overheid toen duidelijk te 
maken waar het de nieuwe beweging van de Reformatie om ging. Het is in zekere zin een 
verdedigingsgeschrift, want er deden toen vele misverstanden de ronde. De eerste Nederlandse 
vertaling is van 1562. De Nationale Synode van Dordrecht die in 1578 gehouden werd erkende het 
geschrift als samenvatting van de rechte bijbelse leer. Zo zien we deze geloofsbelijdenis nog steeds.  
 
Hieronder vind je gedeelten uit de artikelen 8 en 9 over Gods Drie-eenheid. Lees dit rustig door en 
onderstreep al lezend wat je niet begrijpt. Lees daarna hoofdstuk 3 uit het boek Schuurpapier dat 
geschreven is als toelichting bij een aantal artikelen van de NBG. Spannend om na lezing van dit 
hoofdstuk te kijken of wat je onderstreepte in de artikelen 8 en 9 intussen duidelijk geworden is. 
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Artikel 8. De Heilige Drie-eenheid 
Volgens deze waarheid en dit Woord van God geloven wij in één God, die een geheel enig 
wezen is, waarin drie Personen zijn, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze zijn 
werkelijk en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen. De Vader 
is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle zichtbare en onzichtbare dingen. De Zoon is 
het Woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. De Heilige Geest is de eeuwige kracht en 
macht, die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Uit dit 
onderscheid volgt echter niet dat God in drieën gedeeld 
is. Want de Heilige Schrift leert ons dat de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest wel ieder hun eigen 
zelfstandigheid hebben, onderscheiden door haar 
eigenschappen, maar toch zo, dat deze drie Personen 
slechts één God zijn. Het is dus duidelijk dat de Vader 
niet de Zoon is en dat de Zoon niet de Vader is; dat 
eveneens de Heilige Geest niet de Vader of de Zoon is. 
Toch zijn deze Personen, aldus onderscheiden, niet 
gedeeld of onderling vermengd. Want de Vader heeft 
ons vlees en bloed niet aangenomen en ook de Heilige 
Geest niet, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit 
zonder de Zoon en nooit zonder zijn Heilige Geest 
geweest, want Zij zijn alle drie even eeuwig in eenzelfde wezen. Er is geen eerste of laatste, want 
Zij zijn alle drie één in waarheid, in macht, in goedheid en barmhartigheid.  
 
Artikel 9. Het getuigenis van de Schrift voor deze leer 
Wij weten dit alles zowel uit het getuigenis van de Heilige Schrift als uit de werkingen van deze 
Personen, voornamelijk uit die welke wij in onszelf ervaren. Het getuigenis van de Heilige 
Schriften dat ons leert deze Heilige Drie-eenheid te geloven, is op vele plaatsen in het Oude 
Testament te vinden. We behoeven ze niet op te sommen, maar dienen slechts een zorgvuldige 
keus te maken. 
In Gen 1:26-27 zegt God: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, 
enzovoort. En God schiep de mens naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij hen. Eveneens in 
Gen 3:22: Zie, de mens is geworden als Onzer één. Daaruit blijkt dat er meer dan één Persoon in 
de Godheid is, want Hij zegt: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld; en Hij wijst daarna de 
eenheid aan, als Hij zegt: God schiep. Weliswaar zegt Hij niet hoeveel Personen er zijn, maar wat 
voor ons enigszins duister is in het Oude Testament, dat is zeer helder in het Nieuwe. Want toen 
onze Heer gedoopt werd in de Jordaan, werd de stem van de Vader gehoord, die zei: Deze is 
Mijn Zoon, de geliefde (Mat 3:17); terwijl de Zoon werd gezien in het water en de Heilige Geest 
verscheen in de gedaante van een duif. 
Bovendien heeft Christus voor de doop van alle gelovigen deze formule gegeven: Doopt al de 
volken in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Mat 28: 19). (….)Op al 
deze plaatsen wordt ons duidelijk geleerd dat er drie Personen zijn in één enig goddelijk Wezen. 
En hoewel deze leer het menselijk verstand ver te boven gaat, geloven wij die nu op grond van 
het Woord en verwachten wij dat wij de volle kennis en vrucht ervan in de hemel zullen genieten. 
Verder moeten wij ook letten op het eigen werk dat ieder van deze drie Personen aan ons 
verricht: de Vader wordt genoemd onze Schepper door zijn kracht; de Zoon is onze Heiland en 
Verlosser door Zijn bloed; de Heilige Geest is onze Heiligmaker, doordat Hij woont in ons 
hart.(….). 
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Gedeelten uit ‘Schuurpapier’, hoofdstuk 3 
(Uitgave Jes, Zoetermeer) 
 

Hoofdstuk 3.1 God is met Zijn Drieën 
Klaver drie 
Toen de heilige Patrick in 432 aan de Ieren het evangelie verkondigde begon hij met het plukken 
van een klavertje drie. En met dat kleine klavertje in zijn hand ging hij 
vertellen dat de enig ware God, Vader en Zoon en Heilige Geest is. Net als 
drie blaadjes op die ene steel… 
De vergelijking is aanvechtbaar. Maar de keuze om zo vlug mogelijk uit te 
leggen wie God is, is vandaag de dag minstens zo belangrijk als toen. 
Wanneer Margriet of Libelle bij de zoveelste enquête in Nederland weer eens 
vraagt: ‘Gelooft u in God?’, dan wordt ervan uitgegaan dat we allemaal begrijpen waar het over 
gaat. Als je zou antwoorden: ‘Wie bedoelt u?’, dan raakt Margriet in de war, want zo'n antwoord 
past niet in de statistiek. Toch is dat de enige goede reactie bij zo'n vraag. Want er worden 
zoveel goden gediend in Nederland. En maar één God is ons geloof waard, de God die Vader, 
Zoon en Geest is. Deze en geen ander! Eén en toch Drie. Drie en toch Eén. 
 
Met name Jehovagetuigen struikelen hierover en praten je graag vast door te vragen: ‘Maar 
meneer, 1+1+1 is toch drie en niet 1? Gelooft u dan in drie goden?’ Meestal zeg ik dan dat mijn 
geloof in de goddelijke Drie-eenheid weinig met rekenen, maar wel alles met de Bijbel te maken 
heeft. En soms zeg ik dan ook nog dat rekenen natuurlijk wel mag in de Bijbel en dat 1x1x1 wel 
gewoon 1 is…  
Maar vooral wil ik uitleggen dat de God in wie ik geloof zo groot is dat Hij mijn denken te boven 
gaat. Stel je voor dat Hij anders was. Onze God mag voor jou en mij een mysterie zijn. Daarmee 
bedoel ik niet zoiets als het Bernini Mysterie dat door Dan Brown ontrafeld is. Misschien heb je 
het boek wel gelezen of de film gezien. Anders google je maar even. De Here God hoeven we 
niet te ontrafelen. Aanbidden is mooier.  
 
De woorden 
Wij geloven dus dat onze God zo onvergelijkelijk groot is, dat over Hem gezegd kan worden: één 
God en toch drie ‘personen’: Vader, Zoon en Heilige Geest. Eén eeuwig Wezen, waarin drie 
Personen zijn, schrijft de NGB. Die formule vind je zo niet in de Bijbel. Het is een hulpmiddel om 
iets van het geheimenis uit te leggen. Net als dat klavertje drie. In de twee volgende 
hoofdstukken zal ik daar meer over schrijven. Nu wil ik proberen de woorden uit te leggen. 
De Here God is één eeuwig Wezen. Eén Iemand. Een Ik, waarin drie Personen zijn. Dat wil 
zeggen: drie manieren waarin deze ene Ik tegelijkertijd bestaat. Bij deze filosofische zin zal het je 
wel duizelen. Mij ook. Maar jij en ik kennen de Here God wel zo. Wij kennen God als Vader, die 
ons geschapen heeft. Wij kennen Hem als de Zoon, want Hij is in Jezus Christus mens geworden 
om jou en mij te redden. En wij kennen de Here God als de Heilige Geest, die in ons en woont en 
ons van binnenuit steeds mooier maakt. 
 
Een voorbeeld 
Als de heilige Patrick een klavertje drie gebruikte om mensen te helpen, mag ik het ook wel 
wagen een voorbeeld te gebruiken. Ook al besef ik dat ook dit voorbeeld op allerlei punten mank 
gaat. Er is geen enkel voorbeeld te bedenken dat Gods Drie-eenheid helemaal passend 
beschrijft. Het voorbeeld hieronder is vooral bedoeld om enkele woorden uit artikel 8 te 
verduidelijken. 
Mijn vrouw is één ik, één levend wezen. Ruim voldoende om al meer dan veertig jaar gelukkig 
mee te zijn. Met onze verkeringstijd meegerekend al meer dan vijfenveertig jaar. Maar dat is nu 
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even wat anders. Hoewel, van de Here God, ook één levend Wezen, kun je ook zeggen dat Hij 
ruim voldoende is om een leven lang gelukkig mee te zijn. Een eeuwig leven lang zelfs. Dat is in 
elk geval Zijn bedoeling voor ons. 
Mijn vrouw, Maartje heet ze, wordt gekend op drie manieren, als drie ‘personen’ zal ik maar 
zeggen. Voor buitenstaanders is zij ‘gewoon’ die ene mevrouw uit Bergschenhoek. Meer niet. 
Maar ja, wat weten zij eigenlijk van haar. Wie dichterbij komt leert haar veel beter kennen, veel 
intiemer. Voor haar ouders (die niet meer leven) was mijn vrouw ‘dochter’. Zo gedroeg zij zich 
ook. Die eigenschap was niet ‘overdraagbaar’ naar haar relatie met mij. ‘Onmededeelbaar’, zou 
je kunnen zeggen met een woord uit artikel 8.  
Voor mij is zij dus de ‘persoon’ van mijn vrouw. Zo zeg ik dat natuurlijk nooit tegen haar. Voor een 
liefdesrelatie zijn mooiere woorden. Maar zij is het wel. En zij is dat niet voor onze kinderen. 
Echtgenote zijn is ook zo’n ‘onmededeelbare eigenschap’.  
Voor onze kinderen is zij de ‘persoon’ van moeder. Drie personen dus: dochter, vrouw, moeder. 
Je moet niet zeggen dat zij in drie personen uiteenvalt. Dat is onzin. Zij blijft één levend wezen. 
Eén ik. Prachtig zo’n vrouw. 
 
Toepassing 
Misschien helpt dit voorbeeld om de woorden van artikel 8 een beetje te begrijpen. Die woorden 
klinken nogal filosofisch: één Wezen, drie Personen. Onderscheiden van elkaar omdat ieder een 
eigen ‘kenmerk’ heeft, dat de ander niet heeft, een onmededeelbaar kenmerk dus. De woorden 
zijn ook filosofisch. Het zijn ‘denk-woorden’. Een manier van zeggen om niet helemaal te zwijgen 
als ze vragen wie God is. Al lezend in de Bijbel laat de Here God Zich op deze manier kennen. 
En dan zoek je naar woorden om te kunnen zeggen wat je ontdekte. Maar daarover meer in het 
volgende hoofdstuk. Het gaat me er nu alleen om dat je die ‘denk-woorden’ een beetje begrijpt. 
 
Niet saai 
Onze God is dus niet saai. Raar om dat zo te zeggen natuurlijk, Maar juist daarom kies ik dat 
woord. Er is beweging in God. Er woont liefde in Hem. Eén levend Wezen, één Ik. Maar in die 
Ene zijn drie Personen die elkaar bewonderen, eren, liefhebben en van elkaar genieten. Juist 
omdat deze Drie niet eender zijn. Ook dat is weer een klein beetje terug te vinden bij mijn vrouw. 
Als vrouw van Wim kan zij tegelijk genieten van haar moeder-zijn en andersom. En toen haar 
ouders nog leefden kon zij als ‘vrouw van Wim’ en ‘moeder van onze kinderen’ tegelijk genieten 
dat zij ook ‘dochter’ was. En ook weer andersom. Geen mens die haar echt kent zou ooit op de 
gedachte komen dat tegelijk vrouw-moeder-dochter zijn saai is. 
 
Dankbaar en trots 
Jij mag trots en dankbaar zijn dat deze God ook jouw God is. Hij houdt Zijn liefde niet voor 
Zichzelf. Die stroomt naar buiten als een rivier, waarin jij en ik kopje onder mogen zonder te 
verdrinken. Je wordt er soms wel een beetje dronken van. Daarom waagt Paulus het om de 
relatie tussen de Here God en Zijn gemeente te vergelijken met een goed huwelijk. Daar word je 
soms ook een beetje dronken van. Prachtig zo’n God! In het Engels klinkt dat nog mooier: 
beautiful God. Vader Zoon en Heilige Geest: vol van schoonheid. 
Beautiful One I love 
Beautiful One I adore 
Beautiful One my soul must sing  
 
Hoofdstuk 3.2 Het staat in de Bijbel en je merkt het zelf 
 
Ervaringstest 
Oké, God is aan de ene kant natuurlijk ontzettend ver boven ons 
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verheven. Toch is Hij tegelijkertijd ook heel erg dichtbij. Dat Hij er is, kun je elk moment ervaren. 
Hoe dan? Ga het maar na in je eigen leven aan de hand van onderstaande test.  
Stap 1 – Denk na over de volgende zin: ‘Ik ervaar God vooral als iemand die…’. Maak de zin af 
door uit onderstaande lijst de woorden te kiezen die je het meest van toepassing vindt. 
 
a. leidt 
b. schept en de wereld in stand houdt 
c. bevrijdt 
d. troost 
e. onderwijst 
f. geneest 
g. dichtbij is 
h. spreekt 
i. kracht geeft 
j. dient 
 
Stap 2 – Bovenstaande woorden kun je in drieën verdelen. Heb je gekozen voor woorden a, b, d, 
dan ervaar je God vooral als God boven je (als Vader). Heb je gekozen voor c, e, h, j, dan ervaar 
je Hem vooral als God naast je (de Zoon), in Jezus Christus. Heb je gekozen voor woorden d, f, j, 
dan ervaar je Hem vooral als God in je. 
 
Jouw ervaring 
Je zult de test bij dit hoofdstuk al wel gedaan hebben. Ik ook. En ik vond het niet zo makkelijk. 
Eigenlijk zou ik alles wel willen aanstrepen. Maar misschien is dat ook weer niet zo vreemd. Als 
God laat merken dat Hij er is, is Hij altijd Vader, Zoon en Heilige Geest tegelijk. Maar dat wil niet 
zeggen dat in onze ervaring alles er ook altijd tegelijk is. Soms ervaar je de Here God vooral als 
‘God-boven-jou’. Als Vader-God, Die jou help en troost en jouw leven leidt. Die er altijd voor jou 
is. Bij wie je als kwetsbaar kind schuilen kan. En schuilen mag. Bij wie je veilig bent. Die jou kent 
omdat Hij jou wonderlijk geweven heeft. Draadje voor draadje, zenuw voor zenuw in de schoot 
van jouw moeder. Op zo’n dag kan het in je zingen Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe! 
Maar er zijn ook andere dagen. Donkere dagen, zoals nu terwijl ik dit schrijf. Geen zon te zien. Je 
ging weer in de fout. Misschien wel voor de zoveelste keer. Je wilde het niet en je wilde het wel. 

Zo dubbel zijn we. Wat een uitkomst dat de Here ook de God 
is, Die in jouw plaats wilde staan. Die in de Here Jezus jouw 
schuld en schande heeft overgenomen als Zijn schuld en 
schande. Hij wordt jou niet zat. Ook niet na de zoveelste keer. 
Daar heeft Hij al mee gerekend. Hij nam het mee naar Zijn 
kruis. En als jij en ik dan iemand horen zingen Mijn Jezus ik 
hou van U, ik noem U mijn Vriend, want U nam de straf op U 
die ik had verdiend, dan staan de tranen in je ogen. Van 

blijdschap, bedoel ik. Onverdiende blijdschap!  
Op nog weer andere dagen kan het zijn dat je ervaart dat God in jou woont en jou van binnenuit 
kracht geeft. Bijvoorbeeld om iemand te vergeven of in een moeilijke situatie toch van Jezus te 
getuigen. Je had nooit bedacht dat je zoiets kon bedenken. Heel wonderlijk voelt dat. Als een 
kostbaar geschenk. En ’s avonds dank je God dat Hij door Zijn Geest jou de juiste woorden gaf. 
Maar misschien is bidden nog wonderlijker. Ik bedoel die keren dat je bidt om de Here is te 
vragen of Hem te zeggen hoe bijzonder je Hem vindt, en dat het dan als het ware stroomt tussen 
God en jou. Dat het lijkt alsof jouw gebedswoorden uit de hemel komen. Dat is dan ook zo, want 
dat is God Zelf die door Zijn Geest in jou bidt tot de Vader, door het offer van Zijn Zoon! Dat het, 
ook in onze ervaring zo samengaat is niet zo vreemd, want de Drie zijn Eén.  
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Bij wijze van spreken 
Jij bent natuurlijk niet de eerste die God op deze drie manieren leert kennen en ervaren. Dat 
begon al bij de eerste Bijbellezers. De christenen in de eerste eeuwen ontdekten in de Bijbel al 
spoedig dat God Vader genoemd wordt. Natuurlijk begrepen ze direct dat dit een beeld is, een 
gelijkenis (metafoor). God is Vader bij wijze van spreken. Het zegt iets over Hem. Iets moois. Iets 
om Hem voor te loven en te prijzen. Het zegt bijvoorbeeld ook over Hem dat Hij een Zoon heeft. 
Maar ook dat is weer bij wijze van spreken. Want de Here Jezus is op een heel andere manier 
Zoon van God als onze Kees-Willem zoon van Wim is. Het is beeldspraak. Ik zeg dat met nadruk 
omdat dit bijvoorbeeld in het gesprek met moslims heel belangrijk is. Voor hen is het 
godslasterlijk om ook maar te denken dat Allah ergens een zoon zou hebben, zoals wij die 
kunnen hebben. Heeft God dan geslachtsverkeer of zo? Maar dat zou terugkeer naar het 
heidendom van de Grieken betekenen, voel je wel? De Griekse goden vrijen op een manier waar 
SBS 6 graag een TV serie van zou maken voor na elven.  
 
Jezus en de Heilige Geest ook God 
Maar Jezus is zo anders Zoon van God, dat Hij in het evangelie zelf ook God genoemd wordt. 
Denk maar aan de geloofsbelijdenis van Thomas: Mijn Here en mijn God. Toen reageerde Jezus 
niet met: ‘Ho, Thomas, nu ga je te ver.’ De Opgestane Koning aanvaardde deze titel eenvoudig 
omdat dit de volle waarheid over Hem was en is. Ook Jezus is zelf helemaal God. Dus niet een 
beetje en ook niet voor een deel , maar helemaal God. Dat is natuurlijk duizelingwekkend. Maar 
het is ook verrukkelijk. Jij en ik worden dus hoogstpersoonlijk door God Zelf gered als Jezus onze 
Redder is! 
Maar het is beslist ook duizelingwekkend. Want als de eerste christenen iets hadden geleerd uit 
de Bijbel, dan wel het vaste geloof dat er één God is (Zie Deut.6:4, de hoofdbelijdenis van Israël) 
en niet twee. Maar dan zegt Thomas tot Jezus Mijn God! En dan zegt ook Paulus in Romeinen 9 
over de Here Jezus: Die boven alles God is, te prijzen tot in eeuwigheid (vs.5). 
Moet een christen dan toch geloven in twee goden? God de Vader en God de Zoon? Dat kan niet 
want dat strijdt met alles wat in de Bijbel staat. Maar hoe dan?  
Nog weer later werd duidelijk dat ook de Heilige Geest als een 'Ik' gezien wordt in de Bijbel. Een 
zelfstandige 'Hij' tegen Wie je kunt liegen (Ananias, Hand. 5), Die je kunt bedroeven, kunt 
tegenstaan en Die door de hele Bijbel heen goddelijke eer ontvangt, gaven geeft en zondaren 
brengt tot het heil.  
Dus er zijn er Drie die God genoemd worden, helemaal God en Die het ook helemaal zijn.  
 
Stoppen met denken? 
Dan kun je natuurlijk stoppen met denken. Wie dat doet kan een oprecht christen zijn. Maar 
werkelijk stoppen valt niet mee. Want de hele religieuze supermarkt loopt tegenwoordig vol met 

mensen die Jezus best leuk vinden. Maar dan ongeveer zoals ze hun 
vriend Jan ook leuk vinden. Dat Hij helemaal God is lijkt ze een 
onmogelijke mogelijkheid. Daarom zeggen ze na een paar minuten: ‘Dus 
jullie hebben twee goden? Of misschien wel drie?’ Dat is nu precies de 
vraag waarop de christenen van de tweede en derde generatie een 
antwoord moesten geven. Ze hebben ermee geworsteld. Woorden 
gezocht en weer veranderd, formules opgesteld en weer doorgestreept, 
naar beelden gezocht en nog veel meer. Want het valt niet mee. Onze 

God is veel groter dan mensenwoorden kunnen weergeven. Maar we hebben niet anders dan 
mensenwoorden. Daarom toch die ‘formule’ van de NGB: wij geloven in één God, die een eeuwig 
Wezen is, waarin drie Personen zijn (…), namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
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Hoofdstuk 3.3 Verwonderen over het mysterie 
 
(…) Oude beelden 
St. Patrick koos bij zijn zendingswerk voor het klaverblad. Drie blaadjes en toch één blad, zei hij 
tegen de heidenen in de vijfde eeuw na Christus. Zo is het nu ook bij onze God. Drie en toch Eén. 
Een aanvechtbare vergelijking natuurlijk. Want een klaver drie is samengesteld uit drie losse 
blaadjes. Maar de levende God is niet samengesteld uit delen, die je ook los zou kunnen halen. 
De Vader is nooit zonder de Zoon, en beiden zijn nooit zonder de Heilige Geest. 
Een zelfde bezwaar kleeft aan het beeld van een boom. Wortel, stam en kruin - en toch één 
boom. Maar dat is een eenheid als optelsom. Deze beelden laten iets zien van het meervoud in 
God, maar zij doen tekort aan de eenheid. Toch denk ik: beter wat dan niets. Als mensen vragen 
wie onze God is dan zal ik ook gerust een klaver drie gebruiken.  
Nog weer andere christenen kiezen het beeld van water dat op drie manieren kan bestaan 
(vloeibaar, damp en ijs) en toch één en dezelfde stof blijft, H2O. Het bezwaar bij dit beeld is dat 
nu juist het onderscheid wegvalt. Water kan immers helemaal damp worden en even later 
helemaal ijs. Maar de Vader zal nooit de Zoon worden. Hij heeft Zijn Zoon tot onze redding 
gezonden. En dat kan juist omdat Vader en Zoon, hoewel één, toch onderscheiden blijven. We 
moeten dus heel voorzichtig zijn met onze beelden. Vaak verhelderen zij één aspect van het 
geheimenis van Gods Drie-eenheid maar doen ze tekort aan andere aspecten.  
Ook het beeld van mijn vrouw als drie ‘personen’ gaat ergens mank. Het laat iets zien van de 
eenheid in God, maar doet misschien tekort aan het feit dat er in God echt drie verschillende 
‘personen’ zijn. Maar opnieuw denk ik dan: beter wat dan niets. Als mensen vragen hoe je je de 
Drie-eenheid kunt voorstellen, zal ik gerust het voorbeeld over mijn vrouw noemen. 
(…) 
Belangrijker (dan al die beelden; red.) is dat je na lezing van deze drie hoofdstukken beseft hoe 
bijzonder onze God is. Drie en toch Eén. Eén en toch Drie. Aan die machtige God mogen jij en ik 
ons toevertrouwen in leven en sterven! Zoek je een machtige helper? Noem Hem dan je Vader! 
Zoek je een werkelijke redder? Noem Hem de Zoon! Zoek je naar reinheid en heiliging diep in 
jou? Noem Hem de Heilige Geest! Zoek je alles tegelijkertijd? Geen nood, Hij is Vader, Zoon en 
Heilige Geest , altijd en overal! Wil je daarom over Hem zingen, zing dan: 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
Belijdenisvragen 
In elke les vind je de belijdenisvragen zoals die gebruikt worden in veel gemeenten die behoren tot de 
Protestantse Kerk in Nederland. Doe je belijdenis in een andere kerk, dan gaat het hier natuurlijk om de 
vragen die in jouw kerk gesteld worden, ook al zullen die misschien niet zoveel anders zijn als de drie 
die hieronder staan. 
Het vet gedrukte gedeelte is het gedeelte uit de vragen dat speciaal betrekking heeft op het thema van 
de les die aan de orde is. Aan jou de vraag of je dat herkent! 

 
1. Ten eerste: 
Belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde, en in Jezus 
Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here, en in de Heilige Geest? 
2. Ten tweede: 
Aanvaardt u de roeping om, als lidmaat van de gemeente, die God Zich in Christus ten eeuwige leven verkoren heeft, door 
Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden; uw Heiland te volgen in leven en sterven; Hem te belijden voor de 
mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 
3. Ten derde: 



 

15 

 

Wilt u in de gemeenschap van de algemene Christelijke kerk, waarvan ook de Protestantse Kerk in Nederland een gestalte 
is, en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed 
en het lezen van de heilige Schrift, en naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van 
Christus? 
 
Intro voor deze avond 
Filmfragment ‘Ik word gek van al die regeltjes’.  
Dit is een filmfragment over God en de kerk, waarbij het schijnt te gaan om regeltjes. Maar wie God in 
Jezus Christus echt leert kennen, ontdekt dat in God geloven veel mooier is! Het gaat Hem om een 
relatie van liefde met ons. 
 
Gespreksvragen naar aanleiding van het filmfragment: 

• In het eerste gedeelte van het filmfragment wordt over God gesproken als over Iemand Die voor de 
kerk allerlei lastige regels en wetten heeft bedacht en ons elke minuut van de dag in de gaten houdt 
of we die regels niet overtreden.  
Hoe zou het komen dat zoveel mensen zo’n karikatuurbeeld van God hebben? Komt dat misschien 
ook door wat christenen over God laten zien en over Hem zeggen?  

• Hoe zou jij reageren als iemand tegen jou zegt: ‘O ben jij christelijk? Dan mag je zeker een heleboel 
dingen niet?’ 

• In het tweede gedeelte van het filmpje wordt uitgelegd dat de God van de Bijbel een God is die een 
liefdesrelatie wil met Zijn schepselen, met mensen in het bijzonder. Zou iemand van jullie kunnen 
uitleggen dat dit alles te maken heeft met het feit dat God Vader, Zoon en Heilige Geest is?  

 

Info 
• Twee van jullie groep geven nu een korte samenvatting van wat jullie thuis gelezen hebben 
• Jullie predikant geeft eventueel nog een aanvulling als extra informatie bij dit thema 
 
 
Korte pauze met  
 
 
Gespreksvragen en bijbelstudies 
 
1. Jouw vragen 
Stel de vragen die je nog hebt naar aanleiding van wat bij de voorbereiding thuis is 
gelezen.  
 
2. Stelling 
Bespreek met elkaar de stelling: 
 
 

 
 
3. Bijbelstudie 

Lees met elkaar nauwkeurig Matteüs 3:13-17. Als er verschillende bijbelvertalingen in 
de groep aanwezig zijn, vergelijk die dan met elkaar. Probeer in een groepsgesprek 
antwoorden te vinden op de volgende drie vragen: 
a) Wat zegt dit bijbelgedeelte over God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige 

Geest? 

Hoe beter je God kent, hoe beter je jezelf kent. 
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b) Hoe blijkt in dit bijbelgedeelte iets van hun eenheid? 
c)  Welk van de verschillende beelden uit de leestekst past volgens jullie hier het beste? 
 
 
4. Invuloefening… 
Hieronder staan drie open vragen. De bedoeling is dat ieder voor zich hier zijn of haar antwoorden 
opschrijft. Daarna delen jullie met elkaar wat ieder heeft opgeschreven. 

a) Dat God Zich laat kennen als Vader betekent voor mij: ……………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Dat God Zich laat kennen als de Zoon betekent voor mij: …………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Dat God Zich laat kennen als de Heilige Geest betekent voor mij: ………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. Bijbelstudie 

Lees met elkaar Filippenzen 2:5-11 en vergelijk weer de verschillende vertalingen.  
a) Probeer in eigen woorden weer te geven wat in dit bijbelgedeelte over de 

Here Jezus geschreven staat 
b) Wat betekent dit voor jou? Zie vooral vers 5! Zoek met elkaar eens naar 

concrete voorbeelden waaruit de gezindheid van Christus bij ons kan blijken. 
Lukt het je om zo te leven? Kun je elkaar daar bij helpen?  

c) Uit welk vers of welke verzen blijkt duidelijk dat Jezus niet alleen mens, maar ook God is? 
d) Met welk van de christelijke feesten heeft vers 7 vooral te maken? 
e) Zelfde vraag voor vers 8 
f) En voor vers 9 
g) Betekenen de verzen 10 en 11 dat iedereen uiteindelijk in Christus gaat geloven en Hem zal 

belijden? 
 
6. Top drie… 
Laat ieder voor zichzelf hieronder een top drie van redenen opschrijven waarom 
mensen volgens hem/haar niet (meer) in God geloven. Vergelijk daarna wat ieder heeft 
opgeschreven en denk na over de vraag wat ons antwoord zou kunnen zijn op de 
reden die jullie met elkaar het meest genoemd hebben. 

1. Reden 1:……………………………………………………………….. 
2. Reden 2:……………………………………………………………….. 
3. Reden 3:……………………………………………………………….. 

 
7. Een christen en een moslim 
Christenen en moslims zeggen beiden: Ik geloof in God. Bedoelen ze daarmee dezelfde God? Geef 
duidelijke argumenten voor ‘ja’ of voor ‘nee’ en ga daarover met elkaar in gesprek. 

 
Diaconaal moment 
Maak op deze eerste avond een keuze voor een collectedoel. Misschien kunnen jullie - in overleg met 
de diaconie van de gemeente - ook een speciaal doel kiezen. De diaconale collecte in de 
belijdenisdienst zou dan ook voor dit doel kunnen zijn. Het is handig als iemand van jullie 
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verantwoordelijk wordt voor het inzamelen en beheren van het geld en voor de Info over het gekozen 
collectedoel. 

 
Rondvraag 
Is er nog iets te vragen, te zeggen of zomaar te delen met elkaar?  

 
Zingen 
Een klassiek kerklied waarin Gods Drie-eenheid lofprijzend bezongen wordt is Gezang 457 uit het 
Liedboek. Een goede reden om dit lied juist deze avond te zingen! 
 
Gezang 457 
 
Heilig, heilig, heilig! Here God almachtig 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
  
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
 al Uwe eng'len, onvolprezen Heer. 
  
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in Uw luister, 
één en al vuur en liefde_en majesteit 
  
Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig, 
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 

Gebed 
Het is mooi als het gebed aan het einde van de avond een kringgebed is waaraan jullie zelf ook kunnen 
deelnemen. Spreek eventueel af wie er begint, wie er mee doen en wie er eindigt. Daarna kunnen jullie 
gezamenlijk het Onze Vader bidden. 

 
Praktische toepassing 
Ga thuis naar www.google.nl, kies ‘afbeeldingen’ en voer in: visje posters. Kies twee posters die iets 
zeggen over God, print die uit en hang ze op in je kamer. 
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Bijbelleesrooster voor de komende week 
 
1 Genesis 1 Over God de Vader en de schepping van alle dingen. Kun je ook in 

dit eerste hoofdstuk in de Bijbel als iets ontdekken van Gods Drie-
eenheid? 

2 Johannes 1:1-3 Ook dit bijbelgedeelte gaat over het begin van alles. Welke 
overeenkomsten zie je met Genesis 1? 

3 Psalm 8 Een loflied op Gods schepping, waarin de mens een heel 
bijzondere plaats inneemt. Hoe wordt in dit lied geschreven over 
Gods relatie met ons? 

4 Genesis 3:1-8 Het is niet altijd zo mooi gebleven. Maar dat wist je al! Wat hebben 
wij met Adam en Eva te maken? 

5 Romeinen 5:12-17 Dit bijbelgedeelte geeft antwoord op de vraag van gisteren. Klopt 
het met wat jij dacht? 

6 Jesaja 53:1-7 Een profetie over de Here Jezus honderden jaren voordat Hij naar 
deze wereld kwam! Wat zegt dit over de betrouwbaarheid van de 
Bijbel? 

7 Galaten 5:16-26 De apostel Paulus schrijft hier over de vrucht van de Geest. Heb je 
enig idee waarom er over ‘vrucht’ (enkelvoud) en niet over 
‘vruchten’ gesproken wordt? Herken je iets van die vrucht in jouw 
leven? 

 
 
 
 
 
 
 


