
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Wij geloven7 in één God8, de almachtige Vader9, Schepper 
van de hemel en de aarde10, van alle zichtbare en onzichtbare
dingen.

En in één Here13 Jezus11 Christus12, de eniggeboren Zoon13 
van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit 
God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; 
geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door 
Hem zijn alle dingen geworden. 
Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij 
neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige 
Geest uit de maagd Maria14 en is een mens geworden. Hij is 
ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft 
geleden15, is begraven16. Op de derde dag is Hij opgestaan17 
overeenkomstig de Schriften. 
Hij is opgevaren naar de hemel18, zit aan de rechterhand van 
de Vader19 en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen 
de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest20, die Here is en levend maakt, die 
van de Vader [en de Zoon] uitgaat, die samen met de Vader 
en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken 
heeft door de profeten. 
En één, heilige, algemene en apostolische kerk21. Wij 
belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij 
verwachten de opstanding van de doden22 en het leven van 
de komende eeuw. 
Amen.

De Zoon

1. Wie is Jezus?
– de Zoon van de levende God Matteüs 16,16 

   (= de gezalfde,  de beloofde koning) Psalm 2

– Heer Handelingen 2,36 / Filippenzen 2,11

– zelf God Johannes 1,18

– Eerstgeborene van de schepping Kolossenzen 1,15-16

2. Strijd in de 4e eeuw
Arius (Zoon=1e schepsel)        Athanasius (Zoon=God)

3. Waarom het belangrijk is
– Alleen God kan ons redden, niet een halfgod
– Wie Jezus kent, kent de Vader Johannes 14,7 

          Jezus Christus, Gods Zoon, Redder!

De Vader

1. God als vader (Oude Testament)
– Kom niet aan mijn zoon Exodus 4,22

– Is hij niet uw vader, uw schepper? Deuteronomium 32,6

– U bent toch onze vader? Jesaja 63,16

– Waar is dan jullie eerbied voor mij? Maleachi 1,6

2. God de Vader (Nieuwe Testament)
– Hij is allereerst de Vader van Jezus van Nazareth
– Door geloof in Jezus ben ook ik een kind van God Johannes 1,12-13

– Ook mijn God en mijn Vader zondag 9 HC

– Geen angst, maar “Abba, Vader” Romeinen 8,15

Inleiding

Concilies
1e – Nicea (325 n.Chr)
2e – Constantinopel (381)

Wat is geloven? zondag 7 Catechismus

– Wat God zegt is betrouwbaar
– Mijn zonden zijn dankzij Jezus alleen vergeven 
– Ik ben van Hem zondag 1 

De heilige Geest

1. De hemelse Helper
– In Oude Testament: Gods scheppende kracht + profeten
– In het evangelie direct betrokken op Jezus van Nazareth
– Na Pinksteren de ‘andere Pleitbezorger’ (=Helper) Johannes 14,16    
– Gezonden door de Vader Johannes 14,16 namens Jezus Johannes 14,26; 16,17 
– Christus in de hemel, maar naar zijn Geest bij ons zondag 18 HC

2. Die Here is
– In 381 ‘update’ belijdenis over de heilige Geest. 
– Kern = de heilige Geest is net als Vader en Zoon echt God.
– Eén God, 3 personen (=identiteiten). Eenheid en onderscheid 
– “en de Zoon” (filioque) toevoeging Westen > scheuring 1054
– De Geest van God de Vader Romeinen 8,9, Matteüs 10,20 

– De Geest van Jezus Christus Romeinen 8,9, Galaten 4,6

3. en levend maakt
– Niet een algemene inspiratiebron, ook niet onze geest. 
– Door de Geest zeg ik: ‘Jezus is Heer’ 1 Korintiërs 12,3 

– (Nog) niet het perfecte leven, besef van schuld
– Open handen aan het avondmaal
– Wie dorst heeft… Johannes 7,37-38

Reageren? Mail naar dcmeijer@gkv.nl
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