
De Nederlandse Geloofsbelijdenis           Artikel 1 & 2 

Een vondst 

In de vroege morgen van 2 november 1561 openden de leden van de Spaanse bezetting van het kasteel te 

Doornik zoals gewoonlijk de poort. Vlakbij de buitenste muur van de citadel troffen de soldaten een 

verzegeld pakje aan, dat daar ’s nachts met een welgemikte worp vanuit de stad was neergekomen. Het 

pakje bleek een in het frans opgestelde geloofsbelijdenis te bevatten. Deze ‘Confession de Foy’, die wij nu 

kennen als de Nederlandse Geloofsbelijdenis, was vergezeld met een brief van de ‘gelovigen in de 

Nederlanden’. De brief was gericht aan Filips II, de Spaanse koning die tevens Heer der Nederlanden was. 

Hij bevatte een verzoek om de calvinisten te beoordelen naar de geloofsbelijdenis, die de koning werd 

aangeboden. Zo hoopten de gereformeerden te bereiken dat Filips de II zelf tot het inzicht zou komen, dat 
hij en zijn bewindslieden hen ten onrechte scheurmakers en ketters noemden, die men moest vervolgen. 

 

 

Een eigentijdse weergave: 

Artikel 1: Onze God 

Wij belijden met hart en mond dat we geloven in God. Hij is de God van Israël, de Vader van onze Heere 

Jezus Christus. Hij is de Enige, de Eeuwige. Hij is de Oneindige; wij begrijpen of zien Hem niet. Hij is de 

Almachtige, de Onveranderlijke, vooral in Zijn trouw. Hij is de Volmaakte in wijsheid. Hij is de 

Rechtvaardige, de Algoede. Hij is de Bron, die overloopt van alle goed voor ons. Deze God is onze God. 

We prijzen en leven Hem nu en eeuwig. 

 

 

God is heilig en altijd groter als dat je denkt! 
 

 

Een eigentijdse weergave: 

Artikel 2: God kennen 

We mogen God kennen en in een liefdesrelatie met Hem leven. Hij maakt Zich aan ons bekend in de 

schepping, onderhouding en regering van de wereld. Als een boek, waarin we zien hoe groot en machtig 

Hij is. Maar vooral maakt Hij Zich aan ons bekend in Zijn Woord. Daarin leren wij Hem helemaal kennen, 

ook in Zijn grote liefde voor ons. Meer hoeven we niet te weten, om te delen in Zijn heil en te leven tot 

Zijn eer. 

 

 

Je leert God kennen in: 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle dingen die je in de natuur ziet en die in de natuur gebeuren, zijn als letters van een boek. Als je 

goed kijkt en leest, dan vertellen die dingen dat God er is, en hoe groot Hij is. 

 

 

Om over na te denken: 

� De NGB begint met de woorden: wij belijden met hart en mond. Wat betekent deze inzet voor ons 

geloof? 

� Welke eigenschap van God spreekt u/jou het meest aan? 

� Wat maakt het verschil uit tussen het kennen van God uit de Bijbel en uit de natuur? 

 

 
 

                                       Want deze God is onze God, eeuwig en altijd; Hij zal ons leiden tot de dood toe’, Psalm 48:15. 

maar het meest 

in de Schriftuur 
de natuur 


