
De h. Drie-eenheid

1 God: In 3 Personen



Middelpunt: Jezus Christus

• In het middelpunt van het 
geloofsonderricht vinden wij in 
wezen één persoon: 
• Jezus van Nazareth 
• Enige Zoon van de Vader 
• Die voor ons geleden heeft en 

gestorven is 
• Die nu, verrezen, met ons voor altijd 

leeft 
• CKK 426



Het Woord (de Zoon) is vlees 
geworden, opdat wij zo Gods liefde 

leren kennen. CKK 458 

“Hierin heeft de liefde die God is, 
zich aan ons geopenbaard: God 

heeft zijn enige Zoon in de 
wereld gezonden om ons het 

leven te brengen” (1 Joh. 4,9)



“Wie zegt gij dat       Ik 
Ben?” (Mt 16, 15)

Jezus Christus IS een mysterie 
iets verborgen 

boven onze zicht 

Iets dat voorbij ons verstand gaat 

en toch dichtbij en herkenbaar 

De Tweede Persoon:  
de Zoon



Jezus Christus
Waarachtig God en  
waarachtig mens



Zijn onderricht (cf. CKK 541, 543-455)

• Blijde boodschap: de mensen te verheffen tot 
deelnemen aan het goddelijke leven. 
• Alle mensen zijn geroepen binnen te gaan in 

het koninkrijk. Het behoort aan de kleinen, 
de armen, de zondaars die geroepen worden 
tot bekering. 
• Door middel van zijn parabels vraagt Hij 

tevens een radicale keuze: 
• Om het koninkrijk te verwerven moet men alles 

geven; woorden zijn niet voldoende, er zijn daden 
nodig 

“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is 
nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde 
Boodschap” (Mc. 1,15)



Zijn onderricht over Zichzelf

• “Ik ben het brood des levens: wie tot Mij 
komt zal geen honger meer hebben, en wie in 
Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.” Joh. 6, 
35 
• “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, 

dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het 
leven bezitten.”  Joh. 8, 12 
• “Ik ben de goede herder. De goede herder 

geeft zijn leven voor zijn schapen.” Joh. 10,11  
• “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij 

gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven” Joh. 
11,25 
• “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” 
Joh. 14, 6

“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van 
Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en 
gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk 
is zacht en mijn last licht.” Mt. 11, 29-30



De tekenen van het rijk Gods

• KOSMISCHE WONDEREN (9) 
• OPWEKKINGEN UIT DE DOOD (3)  
• WONDERBAARLIJKE GENEZINGEN (16)  
•  DUIVELUITDRIJVINGEN (7)  
• WONDEREN DIE ZIJN MAJESTEIT TONEN (4) 



“Jezus, (…) die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun 
een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe” (Joh. 13,1)



• Of-of met Jezus: of Hij is wie 
Hij zegt te zijn of niet. Geen 
midden weg… 
• Jezus eist een keuze als geen 

andere religieuze leider.


