Drie-Eenheid
- achtergrondartikel voor ouders –

Hoe kun je met kinderen stil staan bij de goddelijke Drie-Eenheid?
Gebruik geen voorbeelden uit de natuur, zegt ds. Moerkerken.
Waarom niet?
Wat kun je met je kinderen lezen
met betrekking tot de Drie-Eenheid?
Ook versjes kunnen helpen om bij de Drie-Eenheid stil te staan.

1. Gebruik geen voorbeelden uit de natuur
Wie iets opzoekt over het uitleggen van de goddelijke Drie-Eenheid aan kinderen,
stuit op tal van voorbeelden. Bijvoorbeeld:
- Boom: kruin - stam - wortels
- Nederlandse vlag: een strook rood - een strook wit - een strook blauw
- Water: vloeibaar water - waterdamp - ijs
- Ruimte: lengte - breedte - hoogte
- Tijd: verleden - heden - toekomst
En dergelijke.
In de gereformeerde gezindte klinkt keer op keer de waarschuwing om dergelijke
voorbeelden niet te gebruiken om kinderen de goddelijke Drie-eenheid uit te
leggen.
Ds. Moerkerken motiveert dit in zijn boek Zonder enige twijfel – de Nederlandse
geloofsbelijdenis als volgt:
‘Guido de Brѐs zegt in artikel 8 dat wij de Goddelijke Drie-Eenheid geloven
volgens de waarheid en het Woord Gods. Dit betekent dat wij de Drie-Eenheid
van God niet kunnen bewijzen of verduidelijken met iets buiten Gods Woord. Het
is heel verleidelijk voor een predikant om zeker bij de jonge catechisanten
voorbeelden te willen gebruiken uit de natuur om de Drie-Eenheid duidelijk te
maken, maar dat kan niet. Hoe moeilijk het ook zal zijn om met vooral jonge
kinderen hierover te spreken, wij moeten geen voorbeelden gebruiken die alleen
maar afbreuk doen aan de zaak. U kent die voorbeelden wel: water kan optreden
als water, waterdamp en als ijs. Het is alle drie water, maar in een andere vorm.
Men heeft geprobeerd op deze wijze de Drie-Eenheid te illustreren. Maar dat klopt
niet. Met eerbied gesproken: de Vader is niet een andere vorm van de Zoon, de
Vader is een zelfstandige Persoon. Of het voorbeeld van de boom met een kruin,
een stam en een wortel. Alle drie behoort het bij de boom. Maar ook dit gaat niet
op. De Vader is immers volkomen God. Maar de kruin is niet volkomen boom,
maar een deel van de boom. Al die voorbeelden maken de zaak alleen maar
moeilijker. De Drie-Eenheid is dus nooit te verduidelijken of helder te maken,
maar door het geloof te aanbidden en te bewonderen. Het gaat ver boven ons
verstand uit’.

2. Meer lezen met kinderen
Catechismus - De Goddelijke Drie-Eenheid wordt in de Heidelbergse
Catechismus behandelt in Zondag 8. Lees deze Zondag met de kinderen of lees
een catechismusverklaring voor kinderen.
Bijvoorbeeld:
- H. van Dam: Leid mij in Uw waarheid (uitg. Den Hertog)
- J. de Kok: …dit onderwijs ontvang’ (uitg. De Ramshoorn)
- Ada Schouten-Verrips: De catechismus voor jou (uitg. Om Sions Wil)
- Andrea van Hartingsveldt-Moree: Lerenderwijs – Heidelbergse Catechismus
voor kinderen (uitg. De Banier)
Nederlandse Geloofsbelijdenis - De Nederlandse Geloofsbelijdenis behandelt
de Goddelijke Drie-Eenheid in artikel 8 en 9. Mooie dingen worden hier naar
voren gehaald bij de drie onderscheiden Personen. Leerzaam om met kinderen
rond een jaar of 10 of ouder te lezen.
Geloofsbelijdenis van Athanasius - In de Geloofsbelijdenis van Athanasius
wordt het Drie in Eén en Eén in Drie van God op een prachtige manier onder
woorden gebracht. Het is aan te bevelen om deze belijdenis artikel voor artikel
met kinderen door te nemen (artikel 3-28). Dat is mogelijk met kinderen vanaf de
leeftijd van ongeveer 8 jaar.
Bijbel - Op verschillende plaatsen in de Bijbel is de Drie-Eenheid terug te vinden
(zie ook hieronder bij het kopje Onderzoeken). Voor jonge kinderen is de meest
bekende en duidelijkste geschiedenis de doop van de Heere Jezus bij de Jordaan
(Mattheus 3:13-17). Wil je een uitleg voorlezen die deze geschiedenis koppelt aan
de Drie-Eenheid? Kijk dan in Leert van Mij (serie Komt kinderen! deel 1) op pag.
24: Eén God, Drie Personen.

3. Onderzoeken met kinderen
Onderzoek met oudere kinderen eens waar je in de Bijbel meer kunt lezen over
de Goddelijke Drie-Eenheid.
Hoe kun je de drie-eenheid bewijzen uit het Oude Testament?
1. Uit teksten waar God van Zichzelf in het meervoud spreekt
(Bijvoorbeeld Genesis 1 vers 26)
2. Uit teksten waar God en God, Heere en Heere apart genoemd worden
(Bijvoorbeeld Psalm 45 vers 8)
3. Uit teksten waar de drie Personen nadrukkelijk genoemd worden
(Bijvoorbeeld Psalm 33 vers 6)
Hoe kun je de drie-eenheid bewijzen uit het Nieuwe Testament?
1. Uit de Doop van de Heere Jezus (Mattheüs 3)
2. Uit de zendingsopdracht (Mattheüs 28 vers 19)
3. Uit wat Johannes zegt (1 Johannes 5 vers 7)

4. Doen met kinderen
Jongere kinderen: Op www.bijbelsopvoeden.nl staat onder Materialen voor
kinderen een kleurplaat die over de Drie-Eenheid gaat. Je ziet één kleurplaat van
drie gelijkenissen, die wel een ‘drieling’ worden genoemd. Bedenk al kleurend met
elkaar waarom de gelijkenis van de verloren zoon vooral over het werk van God
de Vader gaat, waarom de gelijkenis van de goede herder vooral over het werk
van God de Zoon gaat en waarom de gelijkenis van de verloren penning vooral
over het werk van God de Heilige Geest gaat.
Oudere kinderen: In Lerenderwijs – werkboek bij de Heidelbergse Catechismus
voor kinderen vind je voor kinderen die kunnen lezen en schrijven een aantal
opdrachten bij Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus.

5. Zingen met kinderen
Er zijn enkele mooie liederen die de Goddelijke Drie-Eenheid bezingen.
Achter de psalmen in je psalmboek:
- Avondzang vers 7
- Eerste of tweede berijming van de Twaalf Artikelen
Uit: Tot Zijn eer – liedbundel JBGG
- 30. Ere zij aan God de Vader: ‘Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de
Zoon, eer de Heil’ge Geest, de Trooster, de Drie-een’ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja, de Drie-een’ge in Zijn troon’.
- 47. Heilig, heilig, heilig: ‘Heilig, heilig, heilig, in genade krachtig, zijt Gij o God,
in Uw Drievuldigheid’.
Uit: Bijbelse gezangen – berijming ds. C.J. Meeuse
- 42. De apostolische geloofsbelijdenis

