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Inleiding
De Bijbel leert nadrukkelijk dat er slechts één God is, maar de Bijbel leert ook dat de eenheid van
God een meervoudigheid impliceert. Daarom, bij het beschrijven van de natuur van God, spreken
wij van een meervoudige eenheid, of specifieker: een Drie-eenheid.

Het Oude Testament benadrukt de eenheid van God
Het Oude Testament beklemtoont het feit dat er slechts ÉÉN GOD is. Israël was omringd door naties die vele goden dienden en aanbaden. Gods volk moest begrijpen dat er maar één God was, en
dat alle andere goden valse goden waren, die eigenlijk niet bestonden dan alleen in de verbeelding
van zondige verdorven afgodendienaars. Polytheïsme, of de aanbidding van vele goden, was een
vals concept van de heidense naties die Israël omringden. Monotheïsme, of het geloof dat er slechts
één God is, was het door God geopenbaarde geloof aan de Hebreeuwse natie. In oudtestamentische
tijden koos God er niet voor zijn meervoudigheid te benadrukken, maar Hij koos ervoor om Zijn
unieke EENHEID als de ene ware God te benadrukken:
“Luister, Israël! Jahweh1, onze God, Jahweh is één!” (Deut. 6:4).
“Opdat u zou weten dat Jahweh God is, niemand anders dan Hij alleen!” (Deut. 4:35).
“Is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen” (Jesaja 44:8).
“Ik ben Jahweh, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u Mij
niet kende, opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij
niets is. Ik ben Jahweh, en niemand anders” (Jesaja 45:5-6).
Deze verzen dragen twee fundamentele ideeën met zich mee:
1) Jahweh is één. Dit definieert de natuur van God (Gods EENHEID).
2) Jahweh is de enige God. Dit sluit alle andere goden uit (Gods UNICITEIT).

Het Oude Testament zinspeelt op een meervoudigheid
van God
Het Oude Testament, dat streng de EENHEID van God benadrukt, zwijgt echter niet over de
MEERVOUDIGHEID van Gods Natuur. Veel oudtestamentische passages, die weergeven dat er
slechts ÉÉN GOD is, geven ook hints dat deze ENE GOD in zekere zin MEERVOUDIG is. Hoe
Gods meervoudigheid harmoniseert met Zijn eenheid is duidelijker gedefinieerd in het Nieuwe Testament, maar het Oude Testament levert een zekere belangrijke grondslag voor de vollere nieuwtes1

In het Oude Testament heb ik (M.V.) de Godsnaam in alle Schriftaanhalingen hersteld. Inderdaad, in de
grondtekst van het Oude Testament staat voor “HEERE” (hoofdletters; HSV) het Tetragrammaton (Gr. tetra
= vier. Afbeelding :
= JHWH, te lezen van rechts naar links). Het bestaat dus uit vier tekens en is Gods
oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale
uitspraak ervan werd niet overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws geen klinkers kent: die
werden er gewoon bij onthouden, en in latere tijden is de verbondsnaam in onbruik geraakt. Het tetragram
wordt gereconstrueerd als JaHWeH of JeHoVaH.
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tamentische openbaring die zou komen.2 Laat ons sommige van deze oudtestamentische verklaringen in beschouwing nemen over Gods meervoudigheid.
1. Het Hebreeuwse woord voor GOD (“Elohim”) is meervoudig
“In het begin schiep God” (Genesis 1:1). God is de almachtige SCHEPPER. De naam voor “God”
in Genesis 1:1 is het Hebreeuwse woord ELOHIM. Het woord bezit de uitgang “IM” en dat is een
meervoudsuitgang. In het Nederlands is “EN” een meervoudsuitgang. Zie bv. hierna:
1. HOND

Meervoud: HONDEN

2. POTLOOD

Meervoud: POTLODEN

3. WATERMELOEN

Meervoud: WATERMELOENEN

De volgende Hebreeuwse woorden worden hierna als meervoud weergegeven (met gebruikmaking
van de Hebreeuwse meervoudsuitgang IM ):
1. CHERUBIM (Exodus 25:18-20)
2. SERAPHIM (Jesaja 6:2, 6)
3. TERAPHIM (rechters 17: 5). “Teraphim” waren huisgoden of afgoden.
Het Hebreeuwse ELOHIM is een MEERVOUDSVORM. Vele malen wordt deze in de Bijbel ook
gebruikt om goden (valse goden) aan te duiden :
“U zult geen andere goden [ELOHIM] voor Mijn aangezicht hebben” (Exodus 20:3).
“U mag niet aan de naam van andere goden [ELOHIM] denken” (Exodus 23:13).
“Dan zal het zich tot andere goden [ELOHIM] wenden en hen dienen” (Deuteronomium 31:20; zie
ook vers 18).
“Er is geen sprake van dat wij Jahweh zouden verlaten om andere goden [ELOHIM] te dienen”
(Jozua 24:16; zie ook vers 2).
In deze passages is ELOHIM duidelijk MEERVOUDIG. Deze verzen spreken van valse goden
(meervoud).
Wanneer ELOHIM wordt gebruikt om de WARE GOD te beschrijven (zoals in Genesis 1:1) dan
wordt het woord vertaald met “God” niettegenstaande het woord in de meervoudsvorm staat. Vermits het woord “Elohim” meervoudig is, en vermits “Elohim” soms vertaald wordt met “goden”,
zou Genesis dan moeten vertaald worden als: “In het begin schiepen Goden de hemel en de aarde”?
Hoeveel ware Goden zijn er (Markus 12:29-30; 1 Korinthiërs 8:5-6; Deuteronomium 4:39; Jesaja
44:6-8; 45:5-6)? Er is slechts ÉÉN GOD, en er is slechts ÉÉN SCHEPPER, en daarom is het correct
“Elohim” te vertalen met “God” in Genesis 1:1.
In Genesis 1:1 is het werkwoord “SCHIEP” een ENKELVOUDIG werkwoord – het Betekent immers dat HIJ (enkelvoud) SCHIEP. Twee antwoorden kunnen gegeven worden op de vraag “Wie
schiep de hemel en de aarde?”
1. HIJ deed het (enkelvoud), omdat het werkwoord “HIJ SCHIEP” betekent. Het werkwoord
betekent niet “ZIJ SCHIEPEN”.
2. GOD deed het (meervoud), omdat het woord ELOHIM een meervoudig woord is!
In zekere zin is God de Schepper enkelvoudig. Maar het is ook waar dat Hij in zekere zin meervoudig is. Dat brengt ons tot het volgende punt:
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Denk er aan: Gods progressie van openbaren in de Bijbel is die van “eerst de halm, daarna de aar, daarna
het volle koren in de aar” (Markus 4:28-29).
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2. God is een meervoudige eenheid
Deuteronomium 6:4 zegt: “Luister, Israël! Jahweh [enkelvoud], onze God [ELOHIM-meervoud],
Jahweh [enkelvoud] is één [echad]!”.
Vermits onze God één Jahweh is, kunnen wij Hem liefhebben met heel ons hart (Deuteronomium
6:5). Als er meer Goden zouden zijn, dan zou onze liefde verdeeld zijn onder meerdere Goden.
Maar God is ÉÉN en Hij verdient onze onverdeelde liefde en eer.
Het Hebreeuwse woord “één” in Deuteronomium 6:4 [echad] is een woord dat gebruikt kan worden
als een meervoudige of composieteenheid.
Dit wordt goed geïllustreerd in Genesis 2:24 waar hetzelfde woord “één” wordt gevonden: “Daarom
zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één
[echad] vlees zijn”. Hier hebben we een meervoudige eenheid. Het is een EENHEID van twee personen: een man en een vrouw. Zij (meervoud) zullen één (enkelvoud) vlees zijn. De twee zijn één.
Een ander voorbeeld van een meervoudige eenheid wordt gevonden in Genesis 11:6: “Zie, zij vormen één volk”3. De mensen (meervoud) in Babel waren samen verenigd als ÉÉN. Het was een
EENHEID, maar ze bestond uit veel mensen (een meervoudige eenheid).
Net zoals Genesis 11:6 spreekt van een meervoudige eenheid (vele mensen die ÉÉN zijn), en net
zoals Genesis 2:24 spreekt van een meervoudige eenheid (twee mensen die ÉÉN zijn), zo ook beschrijft Deuteronomium 6:4 God als een MEERVOUDIGE EENHEID. Later zullen we leren dat
deze meervoudige eenheid in feite een DRIE-EENHEID is.
3. Meervoudige voornaamwoorden voor één God
God wordt voor het eerst beschreven met meervoudige voornaamwoorden in Genesis 1:26: “En
God zei: Laten WIJ mensen maken naar ONS beeld, naar ONZE gelijkenis”. Vergelijk vers 27 waar
enkelvoudige voornaamwoorden gebruikt worden: “En God schiep de mens naar ZIJN beeld”.
Toen God zei “Laten WIJ mensen maken naar ONS beeld”, naar wie verwees Hij dan? Wij zouden
verwachten dat God zou zeggen: “IK zal de mens maken naar MIJN beeld”. Waarom de meervoudige voornaamwoorden? Als een persoon zegt: “WIJ maken iets”, geeft dit aan dat hij niet alleen
handelde maar dat één of meer personen samen met hem iets maakten. Toen God de mens maakte,
wie handelde dan samen met Hem? Naar wiens beeld werd de mens gemaakt? Werd de mens gemaakt naar Gods beeld én naar iemand anders zijn beeld? Waarom werden meervoudig voornaamwoorden gebruikt?
Het is belangrijk te herinneren dat het God was, en niemand anders, die de mens maakte. Enkel God
kan scheppen. Het was naar Gods beeld alleen, dat de mens werd gemaakt
Sommigen hebben geprobeerd te verklaren dat de “WIJ” in “Laten WIJ4 mensen maken” verwijst
naar God en de engelen die Hem hielpen in de schepping van de mens. Maar, de Bijbel leert nergens dat engelen deelnamen aan de schepping van de mens. Zij waren aanwezig als getuigen, en zij
verheugden zich in Gods scheppingswerk (zie Job 38:7 waar de “morgensterren” en “kinderen van
God” verwijzen naar engelen), maar zij participeerden nooit in de schepping van de mens.
Enkel God kan scheppen en Hij alleen schiep de mens. Het “WIJ” moet verwijzen naar God, maar
als God enkelvoudig is, hoe kan Hij dan meervoudig zijn? Andermaal zien we dat het Oude Testament een hint bevat voor het feit dat God, in zekere zin, zowel enkelvoudig als meervoudig is.
Als we de doctrine van de schepping bestuderen, zoals deze ontvouwd is in progressieve openbaring, dan ontdekken we dat er drie Personen zijn die allen participeerden in de schepping. Dit feit
wordt hieronder geïllustreerd:
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De KJV vertaalt zo: “And the LORD said, Behold, the people [is] one, and they have all one language”.
Aan een zogenaamd “pluralis majestatis” (majesteitsmeervoud) moet niet gedacht worden, want dat is in
het Hebreeuws onbekend, en het werd ook pas gebruikelijk in de Perzische tijd. Ook Ezra 4:18 bevat geen
majesteitsmeervoud, want er is zowel van “ons” als van “mij” sprake.
4
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Het werk van de Drie-enige God in de schepping

Niet enkel was de DRIE-ENIGE GOD betrokken bij het SCHEPPINGSWERK, maar de DRIEENIGE GOD was ook betrokken bij het werk van de NIEUWE SCHEPPING (2 Korinthiërs 3:6;
5:17), dat is het werk van de REDDING. God zou terecht kunnen gezegd hebben: “Laat ONS de
mens REDDEN en vernieuwen naar ONS beeld”.

Het werk van de Drie-enige God in de redding
1. DE VADER

Hij plande onze redding (Rom. 8:28-31).
Hij zond zijn Zoon (1 Joh. 4:9-10).
Hij gaf Zijn Zoon (Joh. 3:16; Rom.8:32

2. DE ZOON

Hij deed het eigenlijke reddingsWERK (Joh. 17:4; 19:30).
Hij was de Grote God en Zaligmaker (Titus 2:13-14).
He stierf om te voorzien in de losprijs voor redding (1 Tim. 2:6).

3. DE HEILIGE GEEST

Hij geeft de geredde mens een NIEUW LEVEN (2 Kor. 3:6)
Hij geeft de geredde mens een NIEUWE GEBOORTE (Joh. 3:5; Tit.
3:5).
Hij garneert en maakt de zondaar mooi door hem te plaatsen IN
CHRISTUS (2 Kor. 5:17), en zo voorziet Hij hem in de mooie versieringen van verlossing, heiliging en rechtvaardiging (1 Kor. 6:11, en zie
1 Kor. 1:30).

Het werk van de Drie-enige God in de Nieuwe Schepping
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Het tweede oudtestamentische voorbeeld van meervoudige voornaamwoorden voor God is Genesis
3:22: “Toen zei Jahweh God: Zie, de mens is geworden als één van Ons”.
Een derde voorbeeld is Genesis 11:7-8: “Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, ... Zo verspreidde Jahweh [enkelvoud] hen vandaar over heel de aarde”. God alleen was
Degene die hun taal verwarde en het volk verspreidde. God, die een meervoudige eenheid is, deed
dat.
Een vierde voorbeeld wordt gevonden in Jesaja 6:8: “Daarna hoorde ik de stem van Jahweh. Hij zei:
Wie zal Ik [enkelvoud] zenden? Wie zal er voor Ons [meervoud] gaan? God (Elohim) die Jesaja
zond is een meervoudige eenheid.
4. Een drievoudige toeschrijving van Gods heiligheid
In datzelfde Jesaja hoofdstuk 6 waar God Zichzelf beschrijft door een meervoudig voornaamwoord
te gebruiken (Wie zal er voor Ons gaan? – Jesaja 6:8) hebben we een drievoudige uitdrukking van
Gods heiligheid: “HEILIG, HEILIG, HEILIG is Jahweh van de legermachten; heel de aarde is vol
van Zijn heerlijkheid!” Is dit louter een herhaling ter benadrukking, of is hier een suggestie van wat
we elders leren in de Schrift dat 1. God de Vader is Heilig (Johannes 17:11); 2. God de Zoon is
Heilig (Hebreeën 7:26 en vgl. Lukas 1:35); 3. God de Heilige Geest is Heilig (zoals Zijn Naam
verklaart)?
Johannes 12:37-41 verwijst naar de Jesaja 6 passage en Johannes maakt duidelijk dat de heerlijkheid die Jesaja zag, de heerlijkheid was van Jezus Christus (vers 41). De Koning die Jesaja zag als
hoog en verheven (Jesaja 6:1, 5) was niemand anders dan de Christus vóór Zijn vleeswording.
5. Het Oude Testament maakt onderscheid tussen de Goddelijke Personen
Alhoewel het Oude Testament streng leert dat er slechts ÉÉN GOD is, leert het ook dat er meer is
dat één Goddelijke Persoon, en deze Personen worden vaak genoemd. Hierna enkele voorbeelden:
In het scheppingsverslag wordt God (Elohim) herhaaldelijk genoemd als de Schepper die sprak
(Genesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, enz.). In Genesis 1:2 wordt de Geest van God genoemd die actief
betrokken was bij de schepping: “de Geest van God zweefde boven het water”.
Het Oude Testament leert duidelijk dat de Messias niemand anders is dan God. In Jesaja 9:5 is Hij
de “Sterke God”. In Jesaja 7:14 wordt Hij “Immanuel” genoemd, en dat betekent “God met ons”. In
Micha 5:1 wordt naar Hem verwezen als de Eeuwige die Zijn oorsprong heeft van eeuwige dagen
af. In Jeremia 23:6 wordt Hij genoemd: “JAHWEH ONZE GERECHTIGHEID”. Alhoewel Hij
geïdentificeerd wordt met God in zulke passages, zijn er andere passages waar Hij onderscheiden
wordt van God en duidelijk voorgesteld als een aparte Persoon. Eén bekende plaats waar dit voorkomt is Jesaja hoofdstuk 53: “Wíj hielden Hem [de Messias, God de Zoon] echter voor een geplaagde, door God [God de Vader] geslagen en verdrukt … Maar Jahweh [God de Vader] heeft de
ongerechtigheid van ons allen op Hem [de Messias, God de Zoon] doen neerkomen … Maar het
behaagde Jahweh [God de Vader] Hem [de Messias, God de Zoon] te verbrijzelen, enz.” (Jesaja
53:4, 6, 10). Vergelijk 2 Korinthiërs 5:21).
De ENGEL VAN JAHWEH verschijnt frequent in het Oude Testament. In verscheidene passages
wordt de Engel van Jahweh geïdentificeerd als God of als Jahweh, de Ene ware God. Maar, in
sommige van deze zelfde passages wordt de Engel van Jahweh gezien als onderscheiden van God.
Hoe kan hij zowel God als onderscheiden van God zijn? Wij ontmoeten dezelfde vraag in het
Nieuwe Testament: Hoe kan Jezus Christus God zijn en tegelijk onderscheiden van God? Hoe kan
Jezus Christus “bij God” zijn en tegelijk geïdentificeerd zijn als dat Hij “God” was (zie Johannes
1:1)? Enkel wanneer wij de DRIE-EENHEID van God inzien zullen deze vragen naar tevredenheid
kunnen beantwoord worden. Voor een gedetailleerde studie over de Engel van Jahweh/Jehovah zie
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JezusIsGod1.pdf (NL-vertaald).
In Psalm 45:7-8 wordt de Messias geadresseerd als “God” (“Uw troon, o God, bestaat eeuwig en
altijd”) maar deze zelfde passage spreekt over de God van de Messias (“daarom heeft Uw God U
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gezalfd, o God”). Vergelijk ook Hebreeën 1:8 (“maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God,
bestaat in alle eeuwigheid”) waar God erg duidelijk maakt dat in Psalm 45:7-8 God de Vader tot
God de Zoon spreekt. Er is slechts ÉÉN GOD, maar er is een onderscheid van PERSONEN.
Psalm 110:1: “Jahweh heeft tot mijn Heere [= Meester] gesproken”. David schreef deze Psalm. Davids Heer en Meester was niemand anders dan God, maar in zekere zin was Hij ook onderscheiden
van Jahweh. In deze passage, net zoals we zagen in Psalm 45:7-8, hebben we God die spreekt tegen
God! Vergelijk Mattheüs 22:41-46 waar Jezus vraagt hoe de Messias zowel Davids zoon als Davids
Heer kon zijn. Romeinen 1:3-4 beantwoordt de vraag. In Zijn mensheid was Hij Davids zoon, omdat Hij kwam vanuit de geslachtslijn van David. In Zijn goddelijkheid was Hij Davids Heer omdat
Hij de Zoon van God was.
In Psalm 2:7 en Spreuken 30:4 suggereert het Oude Testament dat God een Zoon heeft, en dezen
(God en Zijn Zoon) zijn twee onderscheiden Personen.
Jesaja 48:16 suggereert dat er drie Personen zijn: “En nu, de Heere Jahweh [1. God] heeft Mij [2. de
Messias] gezonden, en Zijn Geest [3. de Heilige Geest]”.
Jesaja 61:1 toont ook deze zelfde drie Personen: “De Geest [1. de Heilige Geest] van de Heere Jahweh [2. God] is op Mij [3. de Messias], omdat Jahweh Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te
brengen…”. Merk op dat Jesaja 61:1 erkend werd door de Joden als verwijzend naar de Messias
(vergelijk Lukas 4:16-30 alwaar de Joden erg boos waren omdat Jezus deze Messiaanse passage op
Zichzelf toepaste).
Jesaja 63: 9-10 toont evenzo deze zelfde drie Personen: “In al hun benauwdheid was Hij [1. God,
vermoedelijk de Vader] benauwd; de Engel van Zijn aangezicht [2. vermoedelijk Christus vóór Zijn
vleeswording] heeft hen verlost. Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Híj hen bevrijd; … Zíj
daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest [3.] bedroefd”.

Het Nieuwe Testament leert ook de eenheid van God
De fundamentele waarheid over de eenheid van God wordt duidelijk geleerd in het Nieuwe Testament. Misschien komt de duidelijkste nieuwtestamentische verklaring van de lippen van de Redder
Zelf: “Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één” (Markus
12:29).
Velen proberen de Drie-eenheidsleer te vervalsen door Gods volk te beschuldigen van TRITHEÏSME, dat er DRIE GODEN zijn. De Heer Jezus maakte het heel duidelijk dat er enkel ÉÉN
GOD is. De Bijbel, in beide testamenten, leert nergens dat er meer is dan één ware God.
Het Nieuwe Testament leert dat er slechts één God is:
“Want er is één God” (1 Timotheüs 2:5).
“Wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén … toch is
er voor ons maar één God” (1 Korinthiërs 8:4-6).

In het Nieuwe Testament verschijnen drie Personen,
en elkeen wordt erkend als God
1. Eén wordt “God de Vader” genoemd: Johannes 6:27.
2. Een ander wordt als God de Zoon geïdentificeerd:
“ Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid” (Hebreeën 1:8).
In deze passage wordt naar de Zoon verwezen als zijnde God. Andere passages waarin de Zoon
duidelijk geïdentificeerd wordt als God zijn: Johannes 1:1; Romeinen 9:5; Titus 2:13; Johannes
20:28 en 2 Petrus 1:1. Voor een gedetailleerde studie die aantoont dat Jezus God is, zie:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JezusIsGod1.pdf (NL-vertaald).
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3. De derde Persoon is de Heilige Geest die ook geïdentificeerd wordt als God: zie Handelingen 5:3-5.
Sommigen leren dat de Heilige Geest slechts een onpersoonlijke kracht is, of een onpersoonlijke
“het”. (Zoals Jehovah’s getuigen - http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm). Maar lees Johannes
16:13-14 en bemerk de uitbundigheid van persoonlijke voornaamwoorden (“Hij”, “Zichzelf”) die
Hem beschrijven als een Persoon, niet als een onpersoonlijke kracht of macht.
Het feit dat Hij een Persoon is wordt ook gezien in Johannes 14:16 waar naar de Heilige Geest
wordt verwezen als “een andere Trooster”, net zoals Jezus Christus. Het woord “andere” betekent
“een andere van dezelfde soort”. Net zoals Jezus een wonderlijke Trooster was voor de discipelen,
zo was ook de Heilige Geest een wonderlijke Trooster voor de discipelen.
Er is één God maar er zijn drie Personen:

Elk van deze drie Personen wordt duidelijk onderscheiden
van de andere twee
Lukas 1:35: “De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste [= God] zal u
overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon [zie Johannes 1:14] genoemd worden”. Elke Persoon duidelijk onderscheiden.
Johannes 14:16: “En Ik [Jezus Christus, de Zoon] zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere
Trooster [de Heilige Geest] geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid”.
Johannes 14:26: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn [Christus’] Naam …”
Johannes 15:26: “Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de
Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen”. In dit korte vers
wordt de Vader tweemaal, de Zoon tweemaal en de Heilige Geest tweemaal genoemd!
Mattheüs 3:16-17: “En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich
komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” Hier spreekt God de Vader hoorbaar vanuit de hemel, de Zoon werd zonet gedoopt in
water, de Geest van God komt op Hem neer als een duif. Drie Personen doen verschillende dingen
en worden duidelijk onderscheiden van elkaar.
Noot: Sommigen argumenteren dat er slechts één Persoon is onder drie namen. Deze zienswijze is
gekend als modalisme, en er wordt soms naar verwezen als “Jesus only”. De passages die hierboven
geciteerd worden verwerpen deze dwaling. De Zoon is niet dezelfde als de Vader. De Geest is niet
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dezelfde als de Zoon. God de Vader stierf niet voor onze zonden aan het kruis. De Zoon van God
kwam niet neer op de dag van Pinksteren. De Vader verscheen niet als een duif op de dag van
Christus’ doopsel. De Zoon van God zei niet “Dit is Mijn geliefde Zoon”.

Deze drie Personen worden voorgesteld als één God,
niet als drie Goden
Alhoewel elk van de Drie Personen afzonderlijk geïdentificeerd worden als God, spreekt de Bijbel
nooit van DRIE GODEN. Dat zou TRI-THEÏSME zijn, en wordt nergens gevonden in de Schrift.
Jezus zei niet “Ik en Mijn Vader zijn twee afzonderlijke Goden”. Hij zei: “Ik en de Vader zijn één”
(Johannes 10:30).
Theoloog Benjamin B. Warfield stelde de doctrine van de Drie-eenheid op deze manier: “De doctrine is dat er slechts één ware God is, maar in de eenheid van de Godheid zijn er drie eeuwige gelijke Personen, hetzelfde in substantie maar onderscheiden in subsistentie”.
Dezelfde substantie betekent dat elke Persoon van de Godheid alle attributen bezit van goddelijkheid. Onderscheiden subsistentie betekent dat elke Persoon van de Godheid individueel, afgescheiden en te onderscheiden is van de andere twee, niettegenstaande ze één zijn in essentie.

Deze drie Personen zijn gelijk in wezen, kracht en
heerlijkheid
Deze drie Personen zijn samen geassocieerd op een manier die consistent is met gelijkheid, veeleer
dan ongelijkheid:
Mattheüs 28:19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest”.
2 Korinthiërs 13:13: “De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen”.
Beschouw volgende passages en zie daarin naar alle drie Personen van de Godheid:
2 Thessalonicenzen 2:13-14
1 Petrus 1:2-3
Efeziërs 4:4-6
Efeziërs 5:18-20
1 Korinthiërs 12:4-6
Judas 20-21
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Merk op dat deze Personen genoemd worden los van enige vaste numerieke volgorde, en dat geeft
hun gelijkheid aan.
Er bestaan zekere distincties van prioriteit en ondergeschiktheid onder de drie Personen, maar deze
betreffen hun respectievelijke functies. Deze distincties betreffen wat zij DOEN, niet wat zij ZIJN.
Er is onderwerping in de Godheid, maar geen ongelijkheid en geen inferioriteit; de Zoon onderwerpt zich aan de Vader; de Geest onderwerpt zich aan de Vader en de Zoon.
De Zoon verheerlijkt de Vader (Johannes 17:1); de Geest verheerlijkt de Zoon (Johannes 16:14).
In een goddelijk huwelijk onderwerpt de vrouw zich aan haar man, omdat dit Gods orde is, maar dit
betekent niet dat de vrouw inferieur is aan haar man. Geestelijk delen zij gelijk in de rijkdommen
van Christus en zijn zij ÉÉN IN HEM (Galaten 3:28).
In de Drie-eenheid wordt naar de Vader algemeen verwezen als de Eerste Persoon van de Drieeenheid, de Zoon als de Tweede Persoon van de Drie-eenheid, en de Heilige Geest als de Derde
Persoon van de Drie-eenheid. Maar deze rangschikking duidt geen superioriteit of inferioriteit aan.
De leden van de Godheid zijn gelijk in kracht en heerlijkheid en delen in alle attributen van goddelijkheid.
Sommigen menen dat de titel “Zoon van God” inferieur is aan God, of minder dan God. Dit is helemaal niet het geval. In Johannes 5:18 leren we dat de term “Zoon van God” GELIJKHEID MET
GOD betekent.
Het Joodse volk wist dat de uitdrukking “Zoon van God” betekent dat Jezus van dezelfde natuur
was als God. De ongeredde Joden vonden het uiterst godslasterlijk dat louter een mens beweerde de
“Zoon van God” te zijn. Toen Jezus beweerde de Zoon van God te zijn, zei Hij in wezen: “Ik wil
dat u weet dat Ik God ben!”

Illustraties van de Drie-eenheid
Het volgende is een analogie om u het idee van de Drie-eenheid te helpen begrijpen, alhoewel we
erkennen dat enige illustratie inadequaat is om de ware natuur van God te verklaren en eigenlijk
inherent tekortschiet:
WATER, scheikundige formule H2O, kent DRIE verschillende gedaanten:
1. IJS; 2. VLOEISTOF; 3. DAMP
Elk van deze drie gedaanten is WATER en bevat dezelfde SUBSTANTIE, namelijk H2O.

Evenzo kent God drie verschillende PERSONEN (1. Vader, 2. Zoon, 3. Heilige Geest), maar elk
van deze Personen is GOD, en elkeen bevat dezelfde substantie of ESSENTIE.
Gods essentie is alles wat God is!
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Gods essentie
God is …
Almachtig

Alwetend

Wijs

Alomtegenwoordig

Onveranderlijk

Trouw

Waarachtig

Eeuwig

Liefde

Heilig

Rechtvaardig

Soeverein

En Hij is veel meer!
GOD is veel meer dan al deze kwaliteiten of attributen!

Een andere nuttige illustratie van de Drie-eenheid, en die hierboven in de tekeningen reeds werd
gebruikt, is die van een GELIJKZIJDIGE DRIEHOEK.

Het onverdeelde gebied suggereert eenheid. De drie zijden zijn de onderscheiden delen die de eenheid omringen. Elke zijde is onderscheiden van de andere en toch zijn de zijden gelijk. Elke zijde
aanziet het gehele en ingesloten gebied, net zoals elke Persoon van de Drie-eenheid tenvolle God is
en alle attributen van God bezit. Je mag hem benaderen vanaf de drie onderscheiden zijden maar je
komt tot dezelfde driehoek.

Hoe kunnen wij de Drie-eenheid begrijpen?
Dat kunnen we niet! Hoe kan een eindig mens een oneindige God begrijpen?! Het is onze verantwoordelijkheid om te geloven wat God heeft gezegd over Zichzelf, zelfs al kunnen we niet tenvolle
begrijpen wat God heeft onthuld over Hemzelf. Er zijn veel doctrines waarvoor we verantwoordelijk zijn ze te geloven, alhoewel we ze niet tenvolle begrijpen. Met kinderlijk geloof kunnen we
buigen voor het gezag van Gods onthulde Woord en Hem geloven op Zijn Woord:
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“In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U
deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en
niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren” (Mattheüs 11:2527).

Zie verder :
o Rubriek “Drie Goddelijke Personen”: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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