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Drie in Eén en Eén in Drie 
Gouden Gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

- Catechismus Zondag 8 - 
 

 
De Bijbel spreekt over Drie Personen in God:  

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.  
Handreikingen om met kinderen thuis (gezinsmoment) of op school 

(objectles) stil te staan bij de goddelijke Drie-eenheid. 
 

Binnenkomer 
Thuis: Maak van karton of hout een drieluik (in sommige  
Winkels zoals Action, Zeeman, Hema of Kruitvat, kun je soms  
ook kant-en-klare drieluiken vinden) en beplak de onder- 
grond met gekleurd papier. 
School: Teken een drieluik op het bord. Als je nog geen 
digitaal schoolbord hebt, kun je ook het ‘ouderwetse’  
schoolbord als voorbeeld gebruiken (dat vaak drie delen  
heeft). 

 
 

 
Bespreken 

- Praat met de kinderen over de Drie-eenheid. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe 
concreter je dit gesprek zult vormgeven. 
- Een voorbeeld voor jonge kinderen in de tijd van Pasen en Pinksteren: 
1. Wie hing er op Goede Vrijdag aan het kruis? (De Heere Jezus) 
2. Wat was/is Hij van God? (De Zoon van God) 
3. Daarna is Hij begraven. Maar wat gebeurde er met Pasen? (Toen werd Hij weer 
levend en stond Hij op uit het graf) 
4. Wie wekte Hem op Pasen op uit het graf? (God de Vader) 
>Vat samen: De Bijbel vertelt ons dus over God de Vader, God de Zoon en … 
(als de kinderen dit niet weten, ga dan naar het Pinksterfeest) 
5. Waar denken we aan op het Pinksterfeest? (Dat God de Heilige Geest naar deze 
aarde is gekomen) 
>Vat samen: De Bijbel vertelt ons dus over God de Vader, God de Zoon en God de 
Heilige Geest. 
6. Zijn dat drie Goden? (Nee, er is maar één God) 
7. Waarom spreken we dan over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? 
(Omdat de Bijbel dat zegt: er zijn drie Personen in één God. 3 – 1: daarom noemen 
we dit de Drie-eenheid) 

Nodig 
- hout of karton 
- mes, schaar of 
figuurzaag 
- gekleurd papier 
- gekleurde stiften 
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Bezig 
Thuis en school: 
- Schrijf bovenaan het drieluik: één God. Schrijf boven  
elk van de drie stukken: God de Vader, God de Zoon  
en God de Heilige Geest. 
 
- Met jongere kinderen: Ga met elkaar na wat jullie uit  
de Bijbel weten over God de Vader, God de Zoon en  
God de Heilige Geest. Schrijf dit op de juiste plaats in  
het drieluik. 
 
- Met oudere kinderen: Lees Zondag 8 van de Heidelbergse 
Catechismus. Desgewenst kun je ter aanvulling ook lezen  
artikel 8 en/of 9 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
of de geloofsbelijdenis van Athanasius (prachtige omschrij- 
ving van de Drie-eenheid) die achter de Drie Formulieren  
van Enigheid in je Bijbel staat. Schrijf begrippen daaruit op  
de juiste plaats in het drieluik. 
 
Thuis: 
- Maak gaatjes in de drie panelen als deze er nog niet in zaten en bevestig ze aan 
elkaar met behulp van lint. Zet het drieluik op een duidelijke plaats in huis neer. Maak 
er bijvoorbeeld een Bijbelse kijktafel van (zie de Bijbelse kijktafel ‘Drie-Eenheid’ op 
www.bijbelsopvoeden.nl) en leer de Bijbeltekst uit 1 Johannes 5 vers 7: ‘Want Drie 
zijn er Die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord [=de Zoon] en de Heilige 
Geest; en deze Drie zijn Eén’. 
 

   
 

Besluiten 
Zing ter afsluiting een aantal versjes over de Drie-eenheid. Bijvoorbeeld het laatste 
vers uit de Avondzang of een berijming van de Twaalf Artikelen. 
 
 

Tip 
Je kunt ook zelf van 
tevoren op een A4 

bijvoorbeeld de 
eigenschappen van de 

drie Personen schrijven, 
de doopsformule, het 
laatste versje van de 

Avondzang en 
dergelijke. Scheur of 

knip deze woorden en 
zinnen uit en bepaal 

samen met de kinderen 
op welke plaats in het 

drieluik ze geplakt 
moeten worden. 

Verdieping voor ouders/leerkrachten 
Welke Bijbelteksten of Bijbelgedeelten kun je gebruiken om de Drie-Eenheid uit 
Gods Woord te bewijzen? Zie het Achtergrondartikel ‘Drie-Eenheid’ op 
www.bijbelsopvoeden.nl voor het antwoord op deze vraag. Daar vind je ook 
meer over de valkuilen bij het spreken over de Drie-eenheid (en waarom je 
voorbeelden als damp-water-ijs of wortels-stam-kruin beter niet kunt gebruiken). 
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