
Wij geloven God
NGB Les 1 – 12 oktober 2020



Welkom!

•NGB artikel 1: de ene God geloven en belijden

•Gebed



De Nederlandse Geloofsbelijdenis

•Wat weten jullie ervan?

•Guido de Brès. 1522; +-1545; 1567
•NGB over de muur in 1561 te Doornik (Tournay)
• In 37 artikelen de inhoud van wat wij geloven
•God kennen (1-11); schepping, voorzienigheid, val 

(12-15); verkiezing en Christus (16-26); Kerk en 
sacramenten (27-37)



Bijbellezen

Lezen Romeinen 10:6-13

•Hoe wordt je rechtvaardig?

•Belijden én geloven

•Wat is de Heere aanroepen?
• Aanbidding! Zo de NGB ingaan, dat leren

•Welke belofte is daarbij gegeven?



NGB 1

•Geloven én belijden: er is één God

•Hoe deze God is (mededeelbaar/onmededeelbaar)

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, 
dat er een enig enkelvoudig geestelijk Wezen is, Die wij 
God noemen. Hij is: eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, 
onveranderlijk, oneindig, almachtig; volkomen wijs, 
rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige Fontein van 
alles wat goed is.



NGB 1: wij geloven

• ‘Wij geloven allen met het hart en belijden met 
de mond’
•Wij geloven allen

• Dat is de taal van de kerk

•Met het hart
• Herschepping

• En met de mond
• Waar het hart vol van is…



NGB 1: dit is God

• ‘dat er een enig enkelvoudig geestelijk Wezen is, 
Die wij God noemen.’

•Gaat atheïsme etc. tegen! Te bewijzen?
•Wezen: bestaat op zichzelf
• Enig: God is één. Niet meerdere goden.
• Enkelvoudig: geen tegenstelling. Bijv. regenboog
•Geestelijk: God is Geest. Hem dienen door de 

Geest.



NGB 1: Gods eigenschappen

•Dit kan/wil God niet uitdelen aan ons: 

‘eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, 
onveranderlijk, oneindig, almachtig’

•Dit kan/wil God wel uitdelen aan ons:

‘volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer 
overvloedige Fontein van alles wat goed is.’

Drink van dit levende water, baad je er in!



Voor volgende week

•Noem een aantal (minstens twee) argumenten 
waarom God niet zou bestaan. Deze zullen wij 
volgende week bespreken.


