
Les 15  Uitkomen voor je geloof

Doelstelling: de catechisant kan het belang voor het uitkomen voor het persoonlijk geloof 
in God benoemen, evenals de waarde van al bestaande geloofsbelijdenissen; hij weet 
welke belijdenissen de gereformeerde kerken kennen, en globaal de inhoud ervan

Belijdenisgeschriften: we bestuderen de Heilige Schrift, en wat we vinden leggen we vast in
een belijdenisgeschrift, als expressie van ons geloof. Meestal gebeurt dat omdat er 
aanleiding toe is te verwoorden wat je gelooft, als reactie op mensen die de waarheid van 
de Schrift geweld aan doen.
Functies van belijdenisgeschriften:

 aanwijzen van dwaalleer
 rekenschap geven van je geloof
 samenbinding

Voorbeelden van geloofsbelijdenissen in de Bijbel: Kolossenzen 1:15v en 1 Timoteus 3:16



Les 15 Uitkomen voor je geloof

1. Wie ben Ik volgens jullie?
Lees Matteus 16:13-16

 Welk antwoord zou jij geven op de vraag van Jezus?

2. Uitkomen voor je geloof
Lees Matteus 10:32, Romeinen 10:9 en 1 Petrus 3:15

 Waarom is vertellen wie Jezus (voor jou) is belangrijk?

 Kan geloven zonder belijden?

3. Persoonlijk en gemeenschappelijk

In de loop van de tijd zijn naast persoonlijke geloofsbelijdenissen ook 
gemeenschappelijke belijdenisgeschriften gemaakt.

 Wat zou een reden zijn dat er gemeenschappelijke belijdenissen gemaakt werden?

 Wat is de functie en waarde van dergelijke belijdenissen? Ook voor nu?

4. Gemeenschappelijke belijdenisgeschriften

In de Gereformeerde kerken kennen we 3 algemene en 3 bijzondere 
belijdenisgeschriften.
De algemene (= katholieke) zijn: 
1. De Apostolische Geloofsbelijdenis (ook wel 'twaalf artikelen')
2. De Geloofsbelijdenis van Nicea (vastgesteld in 381, eerder in 325 in Nicea, tegen 
de leer van Arius)
3. De Geloofsbelijdenis van Athanasius (451, ook tegen Arius, over de drie-eenheid 
van God)
De bijzondere (gereformeerde) belijdenisgeschriften:
4. De Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561, door Guido de Bres)
5. De Heidelbergse Catechismus (1563, door Olevianus en Ursinus)
6. De Dordtse Leerregels (1618/19), specifiek over de uitverkiezing.
Deze laatste 3 heten samen 'de drie formulieren van eenheid'.

 Wat heb jij met deze genoemde belijdenisgeschriften?

 Waarom zouden die laatste drie 'formulieren van eenheid' worden genoemd?

 Wat zegt artikel 7 NGB zelf over de waarde van een belijdenisgeschrift?


