
Wat lezen we in de Bijbel over Jezus Christus als Zoon van 

God? Handelingen 4:12: 

Er is onder de hemel geen andere naam gegeven 

waardoor wij zalig moeten worden.  

Wat raadt Jezus u aan in Mattheus 11:28-29: 

Komt tot Mij, ieder die vermoeid en belast is, en 

Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer 

van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van 

hart en u zult rust vinden voor uw zielen.  

Wilt u meer weten van de Bijbel en het geloof in God? 

Bel: Bram van den Boogaart tel. 078-6312756 

of Koenraad Molenaar tel. 078-6356707 

Zij kunnen u ook meer vertellen over de Bijbel of over de: 

- Openstelling van de Augustijnenkerk 

- Bijbelcursus in de Pauluskerk 

- Kinderevangelisatie  Marktkraam   

U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten van de  

Hervormde gemeente.  

Elke zondag om 9.30 en 17.00 uur.  

Deze complete folderserie kunt u downloaden via: 

http://www.wijk2en7dordrecht.nl/evangelisatie.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serie Geloofsbelijdenis No 2 

http://www.wijk2en7dordrecht.nl/evangelisatie.php


Jezus Christus, de Zoon van God 
 
God heeft een Zoon, die ook God is. Samen met God 
de Vader en God de Heilige Geest, de ene, ware God, 
die alles heeft gemaakt en nog in stand houdt! 

Dit alles kan ik niet begrijpen. Daarvoor is mijn 
verstand te beperkt. Op grond van de Bijbel kan ik 
dat alleen maar geloven en die God aanbidden. Hoe 
kan ik dat geloven, hoe kan ik Hem aanbidden?  
Gods Zoon heeft namen, die dit wonder dichterbij 
brengen. De Zoon van God heet Jezus. Dat betekent 
‘Verlosser, Redder, Zaligmaker’. Jezus verlost mij 
van mijn zonden. Geen ander kan dat doen, Hij alleen, 
want Hij is Gods Zoon, en God. En Hij doet dat 
helemaal! Doet u dan ook maar geen moeite om zo’n 
ander te vinden. Ga tot Jezus! 

De Zoon van God heet ook Christus. Dat betekent 
‘Gezalfde’. Als vroeger iemand voor een belangrijk 
ambt werd voorbestemd, werd hij gezalfd. Jezus 
werd door God de Vader voorbestemd en door God 
de Heilige Geest gezalfd tot het ambt om door zijn 
offer mij het eeuwige leven te geven, en me als zijn 
onderdaan te bewaren. Veilig ben ik pas bij Hem.  

Zo is Hij mijn Heer, mijn Meester. Hij kocht me met 
Zijn bloed, daarom laat Hij me nooit meer los. Hij 
helpt me te strijden tegen het kwade. Ook voor u is 
er alleen verlossing van zonde en schuld bij Hem! 

GELOOFSBELIJDENIS 

 

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en van de aarde.  

2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, 

onze Heere; 

3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren 

uit de maagd Maria; 

4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 

gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald 

naar de hel, 

5. op de derde dag weer opgestaan van de doden,  

6. opgevaren naar de hemel, zittend aan de 

rechterhand van God de almachtige Vader;  

7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 

levenden en de doden.  

8. Ik geloof in de Heilige Geest.  

9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke 

Kerk, de gemeenschap van de heiligen, 

10. vergeving van de zonden, 

11. wederopstanding van het vlees, 

12. en een eeuwig leven.  


