
 1 

Preeksamenvatting 20 januari 2013 ds. K. FolkersmaPreeksamenvatting 20 januari 2013 ds. K. FolkersmaPreeksamenvatting 20 januari 2013 ds. K. FolkersmaPreeksamenvatting 20 januari 2013 ds. K. Folkersma    
    
Hoi kinderen!! 
 
Vanmiddag gaat het over een stukje uit de Heidelbergse Catechismus. Dat is niet de 
bijbel, maar een soort samenvatting van wat er in de bijbel staat. Steeds een vraag 
en ook het antwoord erbij. Het is eigenlijk een soort lesboek voor de kerk. Voor elke 
zondag in het jaar is er een les opgeschreven, daarom zijn er 52 hoofdstukken. En elk 
hoofdstuk heet “Zondag” en dan het nummer.  

Vanmiddag gaat het over hoofdstuk 8. “Zondag 8” heet die Vanmiddag gaat het over hoofdstuk 8. “Zondag 8” heet die Vanmiddag gaat het over hoofdstuk 8. “Zondag 8” heet die Vanmiddag gaat het over hoofdstuk 8. “Zondag 8” heet die 
dusdusdusdus!!!!    

Het staat achter in je kerkboek, bij mij op bladzijde 591Het staat achter in je kerkboek, bij mij op bladzijde 591Het staat achter in je kerkboek, bij mij op bladzijde 591Het staat achter in je kerkboek, bij mij op bladzijde 591. 
Zoek het maar eens op!  
 

De Heidelberger Catechismus is geschreven door Caspar 

Olevianus en Zacharias 

Ursinus.  

In januari 1563 werd de 

Catechismus officieel 

verklaard. In 2013 bestaat 

de Heidelbergse 

Catechismus dus 450 

jaar.  

De Heidelberger 
Catechismus werd later 
door Petrus Datheen naar Nederland gebracht.  

In 1573 schreef de synode in Nederland voor dat er 's 

middags een preek over een onderwerp uit de catechismus 

diende te worden gehouden.  

 

In Zondag 8 gaat het over de Driede Driede Driede Drie----eenheid:eenheid:eenheid:eenheid:  
Er is één God, toch ook dríé: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 
3=1. Huh????!? Dat snappen wij niet. Maar God wel. Ik denk 
dat wij het ook zullen begrijpen zullen als we later bij Hem 
op de nieuwe aarde zijn. Nu moeten we maar gewoon 
gelóven dat het zo is.   
 
Kijk eens naar het plaatje hiernaast, om het een kléín beetje te kunnen  

begrijpen. Hier zie je ook iets van drie en één tegelijk.   
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Maar er zijn mensen die dat niet willen geloven. Die zeggen bijvoorbeeld dat Jezus 
geen God is maar alleen een mens op aarde was. 
 

Thema:Thema:Thema:Thema:    
Het algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof leeftHet algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof leeftHet algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof leeftHet algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof leeft    

1.Van heel het Woord van God.1.Van heel het Woord van God.1.Van heel het Woord van God.1.Van heel het Woord van God.    
2.In de gemeenschap met God.2.In de gemeenschap met God.2.In de gemeenschap met God.2.In de gemeenschap met God.    

3.Uit de volheid van de Drie3.Uit de volheid van de Drie3.Uit de volheid van de Drie3.Uit de volheid van de Drie----eenheid van God.eenheid van God.eenheid van God.eenheid van God.    
    

    
1.1.1.1.    Van heel het Woord van God.Van heel het Woord van God.Van heel het Woord van God.Van heel het Woord van God.    

    
De Heidelbergse Catechismus is een belijdenisgeschrift van de kerk. Een 
samenvatting van wat we met elkaar geloven  
 

2.2.2.2.    In de gemeenschap met God.In de gemeenschap met God.In de gemeenschap met God.In de gemeenschap met God.    
    

    
We zijnWe zijnWe zijnWe zijn    
gedoopt gedoopt gedoopt gedoopt     

in de naam van de Vader, de Zoon en in de naam van de Vader, de Zoon en in de naam van de Vader, de Zoon en in de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geestde Heilige Geestde Heilige Geestde Heilige Geest. 

 

 
In de naam van de drie-enige God dus! Gods liefde  
straalt over ons!  
 

3.3.3.3.    Uit de volheid van de DrieUit de volheid van de DrieUit de volheid van de DrieUit de volheid van de Drie----eenheid van God.eenheid van God.eenheid van God.eenheid van God.    
    
De ene God bestaat dus uit drie personen, staat in het eerste deel van Zondag 8. Elke 
persoon heeft een eigen ‘taak’: 
 

    
    
God de VaderGod de VaderGod de VaderGod de Vader en onze schepping:schepping:schepping:schepping: 

Hij heeft ons geschapen en is onze Vader. 
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God de ZoonGod de ZoonGod de ZoonGod de Zoon en onze verlossing:verlossing:verlossing:verlossing: 
Hij heeft mogelijk gemaakt dat God (weer) onze vader wil zijn:  

Hij heeft ons verlost van onze zonden. 
 
 
 
 

God de Heilige GeestGod de Heilige GeestGod de Heilige GeestGod de Heilige Geest en onze heiliging:heiliging:heiliging:heiliging:  
Hij zorgt dat de verlossing door Jezus naar ons toekomt:  

dat wij gaan geloven. 
 

 
Door de doop, in het verbond, mogen wij God zo kennen, in Hem hebben we alles: 
Onze schepping, onze verlossing en onze heiliging.  Daar zijn we natuurlijk dolblij om!! 
Onze doop is een ERE-TEKEN op ons voorhoofd!  
 

Halleluja!Halleluja!Halleluja!Halleluja!, God zij dank! en wij prijzen God!!, God zij dank! en wij prijzen God!!, God zij dank! en wij prijzen God!!, God zij dank! en wij prijzen God!!    
 
 
Vragen:Vragen:Vragen:Vragen:    

1. De tekst waar de dominee uit preekt is niet uit de bijbel. Waar staat deze tekst 
dan in? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Wat is dat voor een boekje? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Hoeveel hoofdstukken staan er in dat boekje? En waarom zijn het er precies 
zoveel? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. Hoe heet zo’n hoofdstuk? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. Zoek het hoofdstuk van vandaag eens op in je kerkboek (of dat van je vader of 
moeder). Schrijf de tweede vráág in dit hoofdstuk maar op: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

6. Leg eens uit: DrieDrieDrieDrie----eenheideenheideenheideenheid. DrieDrieDrieDrie is toch geen éénéénéénéén?! 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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7. Kunnen we dat begrijpen? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

8. We zijn allemaal gedoopt. De dominee zegt bij de doop: Ik doop je in de naam 
van de _____________ en de _____________ en de __________________________. 

9. Welke woorden horen bij elkaar?:  
Vader Heiliging 
Zoon Schepping 
Heilige Geest Verlossing 

10. Waarom mag je dolblij zin met je doop? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Voor als je weer thuis bent is hier nog een puzzeltje over een plaatje over het werk van 
de Heilige Geest. De Geest van God wil in ons hart wonen en daar moeten we maar 
veel om bidden! 
Nog een fijne en gezellige zondagavond! 
 

 


