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Inleiding
“Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen                     

dat hij begrijpt en Mij kent” (Jeremia 9:24).  

W at is nu eigenlijk de aard van de ware God van de Bijbel? 
Is God een Drie-eenheid? De Drie-eenheid is een van de 
meest geaccepteerde en onderwezen doctrines in veel ver-
takkingen van het christendom. Het geloof dat God bestaat 

uit drie personen samen in één wezen of substantie wordt door miljoenen 
katholieke, protestantse en andere christelijke gelovigen aangehangen. 

The Catholic Encyclopedia noemt dit geloof “de centrale doctrine van 
het christelijke geloof” (editie 1912). Toch is 
deze leer, zoals we nog zullen zien, een bron 
van veel verwarring. De Schrift spreekt dui-
delijk over een God Die de Vader genoemd 
wordt, Jezus Christus Die de Zoon van God 
genoemd wordt, en een goddelijke Heilige 
Geest. Maar hoe definieert en omschrijft de 
Bijbel deze drie precies? 

Voor velen een test van zuiver christendom

De doctrine van de Drie-eenheid wordt 
zó heilig en fundamenteel geacht, dat veel 
kerken en religieuze organisaties deze leer 
beschouwen als een lakmoestest om te bepa-
len wie wel en wie niet een ware christen is. 

Kijk bijvoorbeeld naar hetgeen James 
White, auteur en hoogleraar theologie, hier-
over schrijft: “We hangen zelfs iemands 
behoud op aan de aanvaarding van deze 
doctrine (…) Niemand durft de leer van de 
Drie-eenheid in twijfel te trekken uit angst 
om als ‘ketter’ te worden gebrandmerkt (…) 
We moeten de Drie-eenheid kennen, begrijpen en liefhebben om een ware, 
complete christen te zijn” (The Forgotten Trinity, 1998, pagina’s 14-15, 
nadruk onzerzijds, tenzij anders aangegeven). 

The Teaching of Christ: A Catholic Catechism for Adults merkt het 
volgende op: “Het dogma van de Drie-eenheid is het centrale dogma van 
het katholieke geloof. Slechts indien men hierin gelooft, kan men andere W
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Dit 13e-eeuwse fresco uit 
een kerk in Perugia (Italië) 
stelt de Drie-eenheid voor 
als een wezen met drie 
gezichten, die de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest 
voorstellen.
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centrale christelijke leerstellingen begrijpen en werkelijk geloven.” 
“Het is onmogelijk om werkelijk in het mysterie van Christus te geloven 

zonder geloof in de Drie-eenheid (…) Ook kan men niet de betekenis van 
het eeuwige leven of van de genade die daarnaartoe leidt echt begrijpen 
zonder in de Drie-eenheid te geloven, want genade en eeuwig leven delen 
in het trinitarische leven” (Donald Wuerl, Ronald Lawler, Thomas Lawler 
en Kris Stubna, redactie, 2005, pagina 150).

Het boek Catholicism maakt duidelijk dat de Katholieke Kerk van 
mening is dat geloof in de Drie-eenheid een voorwaarde voor behoud 
is: “Wie zal behoud ontvangen: vóór alles is het noodzakelijk dat hij het 
katholieke geloof aanhangt. Tenzij hij dit geloof volledig en onbezoedeld 
aanhangt, zal hij zonder twijfel voor eeuwig verloren gaan. En het katho-
lieke geloof is dit: wij aanbidden één God in Drie-eenheid” (George 
Brantl, redactie, 1961, pagina 69).

Een andere bron legt uit: “De doctrine van de Drie-eenheid is de basis 
van ons christelijke geloof. Aangezien de doctrine van de Drie-eenheid 
niet volledig begrepen kan worden, is de Heilige Geest noodzakelijk om 
ons verstand te leiden in geloof” (Randy Smith, Theological “ism”s, A 
Layman’s Reference Guide to Selected Theological Terms, 1999, pagina 
90, aangehaald door Patrick Navas, Divine Truth or Human Tradition?, 
2007, pagina 21). 

Dezelfde bron haalt nog een andere stelling aan: “U kunt niet behouden 
worden als u niet in de Drie-eenheid gelooft.”

Dit is tamelijk ernstig. Tienduizenden, misschien zelfs honderdduizen-
den christenen zijn geëxcommuniceerd, vervolgd en zelfs gedood vanwege 
deze doctrine.

Hoewel sommigen weliswaar eisen dat we in de Drie-eenheid geloven, 
geven zij toe dat het een mysterie betreft, dat eigenlijk niet begrepen kan 
worden. Kijk maar naar deze wonderlijke uitspraak uit A Handbook of 
Christian Truth: “Het verstand van de mens kan het mysterie van de Drie-
eenheid niet volledig begrijpen. Degene die heeft getracht om het mysterie 
volledig te begrijpen zal zijn verstand hebben verloren; maar degene die 
de Drie-eenheid zou ontkennen, zal zijn ziel verliezen” (Harold Lindsell en 
Charles Woodbridge, 1953, pagina’s 51-52).

Is een dergelijke stelling werkelijk geloofwaardig of logisch? Zou God 
ons werkelijk het behoud ontzeggen omdat we niet in staat zijn om iets te 
begrijpen waarvan zelfs de meest doorgewinterde theoloog erkent dat het 
onbegrijpelijk is?

Hoe kunnen we dat rijmen met duidelijk Bijbels onderricht, zoals Pau-
lus’ aansporing aan de gelovigen in 1 Thessalonicenzen 5:21: “Beproef 
alle dingen, behoud het goede”?

Of wat te denken van 1 Petrus 3:15, waar de apostel Petrus ons instrueert: 

“Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt 
van de hoop die in u is”? Hoe kunnen we dat verenigen met geloof in een 
doctrine waarvan veel theologen toegeven dat deze, zoals The Encyclope-
dia Americana het zegt, “het menselijk verstand te boven gaat” (1980, deel 
27, “The Trinity”)?

Theologen geven toe dat de Drie-eenheid niet te bevatten valt

Veel autoriteiten erkennen dat het moeilijk is om de doctrine van de 
Drie-eenheid te begrijpen. De Duitse jezuïtische theoloog Karl Rahner 
geeft toe: “Het dogma van de Drie-eenheid is een absoluut mysterie dat we 
zelfs nadat het geopenbaard is, niet zullen kunnen begrijpen” (The Trinity, 
1986, pagina 50, nadruk in origineel). 

Edmund Fortman, een andere jezuïtische geleerde, geeft toe: “De doc-
trine van de Drie-ene God is mysterieus qua herkomst en qua inhoud (…) 
Het is een doctrine die draait om een mysterie dat het menselijk verstand 
al eeuwenlang fascineert en uitdaagt (…) Tegenwoordig wordt de doctrine 
door velen in twijfel getrokken, omdat deze voor de moderne mens niet 
begrijpelijk en niet relevant zou zijn in haar traditionele formulering en 
presentatie” (The Triune God: A Historical Study of the Doctrine of the 
Trinity, 1972, pagina’s xxv-xxvi).

Auteur en hoogleraar theologie Harold Brown schrijft: “Het is inmid-
dels wel bewezen dat het onmogelijk is voor christenen de doctrine te 
begrijpen of op een begrijpelijke manier uit te leggen. De doctrine van 
de Drie-eenheid (…) gaat ons menselijk verstand te boven en dat moet 
worden gerespecteerd als een goddelijk mysterie” (Heresies: Heresy and 
Orthodoxy in the History of the Church, 2003, pagina 128).

De eerder aangehaalde hoogleraar theologie James White zegt: “De 
doctrine [van de Drie-eenheid] wordt niet begrepen, en genegeerd. Deze 
doctrine wordt zozeer verkeerd begrepen dat een meerderheid van de 
christenen onjuiste en soms zelfs volledig ketterse definities van de Drie-
eenheid geeft als hun ernaar gevraagd wordt” (pagina 16, nadruk in het 
origineel).

Theoloog Louis Berkhof stelt: “De Kerk geeft toe dat de Drie-eenheid 
een mysterie is dat het begrip van de mens te boven gaat. De Drie-eenheid 
is een mysterie, niet eens zozeer in de Bijbelse zin van een waarheid, die 
voorheen verborgen was, maar nu geopenbaard is; maar in de zin dat de 
mens dit niet kan begrijpen en kan verklaren” (Systematic Theology, 1996, 
pagina 89).

Millard Erikson, onderzoekshoogleraar aan de faculteit der godgeleerd-
heid van Southwest Baptist Theological Seminary, zegt over de Drie-een-
heid: “Deze doctrine verenigt op vele manieren vreemde tegenstellingen in 
zich (…) Het is een alom omstreden doctrine, die door de eeuwen van het 
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bestaan van de Kerk heen heeft geleid tot discussies. Door velen wordt de 
doctrine vurig aangehangen. Dezen [de voorstanders] beschouwen de doc-
trine als cruciaal voor het christelijk geloof.”

“Toch zijn veel mensen onzeker over de exacte betekenis van hun 
geloof. Het was de allereerste doctrine die door de Kerk op systematische 
wijze werd benaderd, maar desondanks is deze doctrine nog steeds één 
van de meest onbegrepen en betwiste doctrines” (God in Three Persons: 
A Contemporary Interpretation of the Trinity, 1995, pagina’s 11-12). 

Een doctrine om ons geloof op te baseren?

Dit zijn verrassende bekentenissen aangaande de Drie-eenheid – “een 
absoluut mysterie”, “mysterieus qua herkomst en qua inhoud”, “onmogelijk 
voor christenen om werkelijk te begrijpen”, “onverklaarbaar”, “onbegre-
pen”, “verenigt vreemde tegenstellingen in zich” en “alom betwist”. Klinkt 
dit werkelijk als een doctrine waarop wij ons geloof en ons behoud zouden 
moeten baseren – zeker als Paulus ons in 1 Korinthe 14:33 duidelijk zegt: 
“God is geen God van wanorde”?

Als geleerden, theologen en religieuze autoriteiten toegeven dat we zo’n 
belangrijke doctrine niet kunnen begrijpen, betekent dat dan niet dat er iets 
volledig mis zou kunnen zijn met die bepaalde leerstelling?

Vraagt u zich nogmaals af: hoe kunnen we Gods natuur begrijpen?

Is de Drie-eenheid 
Bijbels?

“God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem         
aanbidden in geest en waarheid” (Johannes 4:24). 

V eel mensen nemen aan dat God de Vader, Jezus Christus 
de Zoon, en de Heilige Geest samen deel uitmaken van wat 
bekend staat onder de naam Drie-eenheid. De doctrine van de 
Drie-eenheid wordt vaak kort omschreven als een geloof in één 

God, Die bestaat uit drie zelfstandige, maar gelijkwaardige personen.
Maar heeft u zich weleens gerealiseerd dat ondanks het feit dat dit een 

algemene aanname is onder vele oprecht religieuze mensen, het woord 
Drie-eenheid nergens in de Bijbel voor komt? Het is zelfs zo dat het woord 
Drie-eenheid pas eeuwen nadat de laatste boeken van de Bijbel voltooid 
waren als religieuze term in zwang is geraakt – lang nadat Christus’ apos-
telen van het toneel waren verdwenen!

Let op deze bekentenis in de New Bible Dictionary: “De term ‘Drie-
eenheid’ zelf wordt in de Bijbel nergens gevonden. Het werd voor de eerste 
keer gebruikt door Tertullianus aan het einde van de tweede eeuw, maar 
raakte pas werkelijk in zwang [algemeen gebruikt in discussies] in de 
vierde en vijfde eeuw, toen het een formele status kreeg” (1996, “Trinity”).

Deze zelfde bron vervolgt met de uitleg dat “de formele doctrine van 
de Drie-eenheid het resultaat was van verscheidene inadequate pogingen 
om uit te leggen wie en wat de christelijke God werkelijk is (...) Om deze 
problemen op te lossen kwamen de Kerkvaders in 325 [na Christus] bijeen 
voor het Concilie van Nicea om een orthodoxe, Bijbelse definitie betref-
fende de goddelijke identiteit vast te stellen”. Het was echter niet eerder 
dan 381 “tijdens het Concilie van Constantinopel, [dat] de goddelijkheid 
van de Geest was bevestigd” (idem).

We zien dus dat de doctrine van de Drie-eenheid pas lang nadat de Bij-
bel voltooid was en de apostelen overleden waren, geformaliseerd werd. 
Latere theologen hebben er eeuwen over gedaan om vast te stellen wat zij 
geloofden en om hun geloof in de Drie-eenheid te formuleren!

Waarom kunnen theologen de leer van de Drie-eenheid niet uitleggen?

De uitleggingen van theologen ten aanzien van de Drie-eenheid zijn 
allerminst duidelijk. A.W. Tozer stelt in zijn boek The Knowledge of the 

Is de Drie-eenheid Bijbels?
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Maar geloof ons niet zomaar op óns woord! Laten we onderzoeken wat 
hierover gezegd wordt door individuele geleerden en in een aantal stan-
daardwerken over de Bijbel.

Verrassende bekentenissen dat de Drie-eenheid niet in de Bijbel staat!

Let eens op deze bekentenissen uit een aantal hoog aangeschreven 
bronnen en van verscheidene auteurs, die ondanks het feit dat zij de Drie-
eenheid onderschrijven, toch erkennen dat het woord “Drie-eenheid” en de 
doctrine nergens in de Bijbel te vinden zijn.

The International Standard Bible Encyclopedia erkent dat “‘Drie-een-
heid’ een term is uit de tweede eeuw en nergens in de Bijbel te vinden is, 
terwijl de Schriften nergens een concrete uitspraak over de Drie-eenheid 
laten zien” (1988, deel 4, “Trinity”, pagina 914). Verderop wordt gezegd 
dat “kerkvaders de doctrine in de daarna volgende eeuwen verder hebben 
uitgewerkt” – lang nadat de apostelen het toneel al hadden verlaten.

The HarperCollins Bible Dictionary vertelt ons: “De formele doctrine 
aangaande de Drie-eenheid zoals deze door de grote kerkconcilies zijn 
gedefinieerd in de vierde en vijfde eeuw, zijn nergens terug te vinden in 
het NT [Nieuwe Testament]” (Paul Achtemeier, redactie, 1996, “Trinity”).

The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism stelt: “Tegenwoordig 
zijn geleerden het er in het algemeen echter over eens dat een dergelijke 
doctrine van de Drie-eenheid noch in het OT [Oude Testament] noch in 
het NT [Nieuwe Testament] te vinden is (…) Het zou boven de bedoeling 
en de gedachte van het OT uitgaan om te veronderstellen dat er een laat-
vierde-eeuwse of dertiende-eeuwse christelijke doctrine in terug te vinden 
zou zijn (…) Evenmin bevat het NT een expliciete doctrine betreffende 
de Drie-eenheid” (Richard McBrien, algemeen redacteur, 1995, “God”, 
pagina’s 564-565).

The New Encyclopedia Britannica legt in haar artikel over de Drie-een-
heid het volgende uit: “Noch het woord Drie-eenheid noch de expliciete 
doctrine komt in het Nieuwe Testament voor (…) De doctrine heeft zich 
gedurende een aantal eeuwen en door vele tegenstellingen heen geleidelijk 
aan ontwikkeld (…) Het was pas in de vierde eeuw dat de zelfstandigheid 
van de drie en hun eenheid samen werden gebracht in één enkele strikte 
doctrine van één wezen en drie personen” (uitgave 1985, Micropaedia, 
deel 11, pagina 928).

The New International Dictionary of New Testament Theology bena-
drukt dat “het primitieve christendom ten aanzien van de Drie-eenheid 
geen expliciete doctrine, zoals pas later werd uitgewerkt in de geloofsbelij-
denissen van de vroege Kerk, onderwees” (Colin Brown, redactie, deel 2, 
1976, “God”, pagina 84).

Historicus en schrijver van science fiction boeken H.G. Wells legt in 

Holy dat de Drie-eenheid een “onbegrijpelijk mysterie” is en dat pogingen 
om het te begrijpen “voor eeuwig zinloos zullen blijven”. Hij geeft toe dat 
kerken, “zonder te pretenderen het te begrijpen”, desalniettemin deze doc-
trine zijn blijven onderwijzen (1961, pagina’s 17-18). 

Hij concludeert dan heel verrassend: “Het feit dat deze leer niet bevre-
digend kan worden uitgelegd, spreekt in plaats van in haar nadeel juist in 
haar voordeel” (pagina 23).

The New Unger’s Bible Dictionary geeft in het artikel over de Drie-
eenheid toe dat het concept van de Drie-eenheid menselijkerwijs onbe-
grijpelijk is: “Allen die dit onderwerp serieus benaderen, geven toe dat de 
openbaring van de Schrift ons hier leidt naar de aanwezigheid van een 
diep mysterie; en dat alle menselijke pogingen dit te uiten wel onvolkomen 
moeten zijn” (1988, pagina 1308).

Cyril Richardson, hoogleraar kerkgeschiedenis aan het Union Theolo-
gical Seminary van New York en zelf een toegewijde aanhanger van de 
Drie-eenheidsleer, heeft het volgende gezegd in zijn boek The Doctrine of 
The Trinity:

“Mijn conclusie ten aanzien van de doctrine van de Drie-eenheid luidt 
dus dat het een kunstmatige constructie is (…) De leer veroorzaakt ver-
warring in plaats van opheldering; en hoewel de problemen waarmee de 
leer te maken krijgt reële problemen zijn, zijn de oplossingen die geboden 
worden niet verhelderend. De leer heeft voor veel christenen verhullende 
en mysterieuze stellingen gevormd die uiteindelijk zonder betekenis zijn, 
omdat niet voldoende onderscheid wordt gemaakt bij het gebruik van ver-
schillende termen” (1958, pagina’s 148-149).

Hij gaf ook het volgende toe: “Het grootste gedeelte van de verdedi-
ging dat de Drie-eenheid een ‘geopenbaarde’ doctrine is, is in werkelijk-
heid gebaseerd op het ontvluchten van de bezwaren die ertegenin worden 
gebracht” (pagina 16).

A Dictionary of Religious Knowledge merkt ten aanzien van de Drie-
eenheid op: “Wat die doctrine nu precies inhoudt, of meer nog: hoe deze 
precies dient te worden uitgelegd, dáárover zijn de aanhangers van de 
Drie-eenheid het onder elkaar nog niet eens” (Lyman Abbott, redactie, 
1885, “Trinitarians”).

Waarom vinden zelfs de aanhangers van de Drie-eenheid de leer zo 
moeilijk uit te leggen?

Het antwoord is eenvoudig, maar schokkend: Omdat de leer niet door 
de Bijbel onderwezen wordt! Men kan niet iets bewijzen of uitleggen van-
uit de Bijbel als het niet Bijbels is! De Bijbel is onze enige betrouwbare 
bron voor goddelijke openbaring en waarheid. En de waarheid is, zoals 
we nog zullen zien, dat de leer van de Drie-eenheid eenvoudigweg geen 
onderdeel vormt van Gods openbaring aan de mensheid.

Is de Drie-eenheid Bijbels?
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zijn alom bekende boek The Outline of History het volgende uit: “Er is 
geen bewijs dat Jezus’ apostelen ooit gehoord hebben over de Drie-eenheid 
– in ieder geval niet van hem” (1920, deel 2, pagina 499).

Maarten Luther, de Duitse priester die de Refor-
matie als het ware veroorzaakte, gaf toe: “Het is 
inderdaad waar dat de naam ‘Drie-eenheid’ nergens 
in de Heilige Schrift gevonden kan worden, doch 
dat dit een verzinsel van de mens is” (opnieuw 
uitgebracht in The Sermons of Martin Luther, John 
Lenker, redactie, deel 3, 1988, pagina 406).

The Oxford Companion to the Bible stelt: “Aan-
gezien de Drie-eenheid zo’n belangrijk onderdeel is 
van de latere christelijke doctrines, is het opvallend 
dat de term nergens in het Nieuwe Testament ver-
schijnt. Evenzo kan het ontwikkelde concept van 
drie gelijkwaardige partners in de Godheid, welk 
concept terug te vinden is in diverse geloofsbelij-
denissen, niet duidelijk ontwaard worden binnen 
de grenzen van de canon [de Schrift zelf]” (Bruce 
Metzger en Michael Coogan, redactie, 1993, “Tri-
nity”, pagina 782). 

Professor Charles Ryrie schrijft in zijn geprezen 
werk Basic Theology het volgende: “Veel doctri-
nes worden door evangelisten geaccepteerd als 
duidelijk onderwezen in de Schrift, terwijl daar geen tekstbewijzen voor 
te vinden zijn. De doctrine van de Drie-eenheid vormt daarvan het beste 
voorbeeld. Het mag gezegd worden dat de Bijbel niet duidelijk de doctrine 
van de Drie-eenheid onderwijst (…) Er is zelfs niet één tekstbewijs, waar-
bij we met tekstbewijs bedoelen een vers dat of een passage die ‘duidelijk’ 
bewijst dat er één God is die bestaat uit drie personen” (1999, pagina 89).

Ryrie gaat verder en stelt: “Bovenstaande illustraties bewijzen de 
onjuistheid van de conclusie dat als iets niet vanuit een vers in de Bijbel 
bewezen kan worden, we de resultaten ervan niet duidelijk kunnen onder-
wijzen (…) Als dat het geval zou zijn, zou ik de doctrine van de Drie-
eenheid nooit kunnen onderwijzen” (pagina 90).

De eerder aangehaalde Millard Erickson schrijft dat de Drie-eenheid 
“nergens in de Schrift duidelijk of expliciet wordt onderwezen, maar dat 
deze doctrine alom beschouwd wordt als een centrale doctrine, onmisbaar 
voor het christelijke geloof. Vanuit deze optiek gaat het lijnrecht in tegen 
wat bijna een axioma van Bijbelse doctrine is, namelijk dat er een direct 
verband is tussen de schriftuurlijke helderheid van een doctrine en de 
noodzaak ervan voor het geloof en het leven van de kerk.”

“Met betrekking tot de moeilijkheid van het onderwerp en de grote 
moeite die het kost om deze doctrine in stand te houden, zouden we ons 
kunnen afvragen wat al deze moeite rechtvaardigt” (God in Three Per-
sons: A Contemporary Interpretation of the Trinity, 1995, pagina 12).

Professor Erickson stelt verder nog dat het onderwijs van de Drie-een-
heid “niet aanwezig is in het Bijbelse gedachtegoed, maar ontstond toen 
het Bijbelse gedachtegoed in deze vreemde vorm [van Griekse ideeën] 
werd gegoten. Op die manier gaat de Drie-eenheid verder dan wat de Bij-
bel zegt over God, en verdraait dit zelfs” (pagina 20).

Professor Erickson legt even later uit: “Men beweert dat de doctrine 
van de Drie-eenheid een zeer belangrijke, cruciale en zelfs basisdoctrine 
is. Als dat werkelijk het geval is, had deze doctrine dan niet ergens duide-
lijker, directer en explicieter in de Bijbel moeten zijn opgenomen? Als dit 
de doctrine is die met name het unieke van het christendom zou moeten 
onderbouwen (…) hoe kan deze doctrine dan slechts in de Bijbelse open-
baring worden geïmpliceerd? (…) Want er is hier toch zeker sprake van 
een cruciale zaak, waarover de Schrift niet luid en 
duidelijk spreekt.”

“Tegen deze aanklacht kan maar weinig wor-
den ingebracht. Het is onwaarschijnlijk dat er ook 
maar enig Schriftgedeelte aan te wijzen is waarin 
de leer van de Drie-eenheid onderwezen wordt 
op een duidelijke, directe en onmiskenbare wijze” 
(pagina’s 108-109). Verderop in dit boekje zul-
len we de verschillende Schriftgedeelten die vaak 
gebruikt worden om de doctrine van de Drie-een-
heid mee te onderbouwen, nader onderzoeken.

Shirley Guthrie junior, hoogleraar theologie 
aan het Columbia Theological Seminary, schrijft: 
“De Bijbel onderwijst niet de doctrine van de 
Drie-eenheid. Noch het woord ‘drie-eenheid’ zelf 
noch taalgebruik als ‘drie-in-één’, één-in-drie’, één 
‘wezen’ (of ‘substantie’) en drie ‘personen’ is Bij-
bels taalgebruik. Het taalgebruik van de doctrine is 
het taalgebruik van de oude kerk, welk taalgebruik 
afkomstig is uit de klassieke Griekse filosofie” 
(Christian Doctrine, 1994, pagina’s 76-77).

De achtergrond van de introductie van de Drie-eenheid

Aangezien de Drie-eenheid niet in de Bijbel te vinden is, wat door 
zoveel geleerden en theologen wordt toegegeven, hoe kon het dan gebeuren 
dat men deze leer ging beschouwen als een zo belangrijke doctrine?

Is de Drie-eenheid Bijbels?

Maarten Luther, die 
de Reformatie als het 
ware veroorzaakte, 
gaf toe dat “de naam 
‘Drie-eenheid’ ner-
gens in de Heilige 
Schrift gevonden kan 
worden, doch dat dit 
een verzinsel van de 
mens is”.

Historicus en schrijver 
van science fiction 
boeken H.G. Wells 
schreef: “Er is geen 
bewijs dat Jezus’ apos-
telen ooit gehoord 
hebben over de Drie-
eenheid – in ieder 
geval niet van hem.”
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Hoogleraren in de godsgeleerdheid Roger Olson en Christopher Hall 
onthullen een deel van deze puzzel in hun boek The Trinity: “Het is begrij-
pelijk dat het gewicht dat aan deze doctrine wordt gehangen veel gewone 
christenen en studenten versteld doet staan. Nergens in de Schrift wordt 
deze doctrine duidelijk en ondubbelzinnig genoemd (…) Hoe kan deze 
doctrine zo belangrijk zijn als zij nergens expliciet in de Schrift wordt 
genoemd?”

“De doctrine van de Drie-eenheid ontstond geleidelijk na de voltooiing 
van het Nieuwe Testament te midden van controversie, terwijl de kerkva-
ders die deze leer ontwikkelden, meenden dat zij eenvoudigweg goddelijke 
openbaring exegeteerden [uitlegden] en zeer zeker niet speculeerden over 
nieuwe ideeën, of nieuwe ideeën verzonnen. De volledige doctrine van 
de Drie-eenheid werd in de vierde eeuw tijdens twee grote oecumenische 
(universele) concilies uiteengezet: het concilie van Nicea (325 na Christus) 
en het concilie van Constantinopel (381 na Christus)” (2002, pagina’s 1-2).

Uit de andere hierboven aangehaalde bronnen kunnen we opmaken dat 
de idee van een Drie-eenheid onbekend was bij de schrijvers van de Bijbel. 
In plaats daarvan ontstond de doctrine van de Drie-eenheid pas veel later 
gedurende een tijdsspanne van verscheidene eeuwen, zoals veel van deze 
bronnen ook openlijk toegeven.

Om de factoren te begrijpen die geleid hebben tot de introductie van dit 
geloof, moeten we eerst teruggaan naar de eerste decennia van de vroege 
Kerk. We zien dan trends ontstaan die een verreikend gevolg hebben en 
nauwelijks begrepen worden. U zult zien dat het een verrassend – en soms 
zelfs schokkend – verhaal is!

De verrassende       
oorsprong van de   
Drie-eenheidsleer

“En u zult de waarheid kennen, en de                                  
waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32).

De meeste mensen gaan ervan uit dat alles wat als ‘christelijk’ is 
aangemerkt, wel van Jezus Christus en Zijn eerste volgelingen 
moet afstammen. Maar dat is absoluut niet het geval. We hoe-
ven maar naar de woorden van Jezus Christus en Zijn apostelen 

te kijken om te zien dat dat zeer zeker niet waar is.
De geschiedenis laat zien dat verscheidene ketterse ideeën zijn ont-

staan en valse leraren zijn opgestaan in de vroege Kerk en op die manier 
de Kerk hebben geïnfiltreerd – net zoals Jezus en de schrijvers van het 
Nieuwe Testament hebben voorzegd. Christus Zelf waarschuwde Zijn vol-
gelingen: “Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder 
Mijn Naam (…) en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5).

In andere passages kunt u meer van dit soort waarschuwingen lezen 
(zoals in Mattheüs 24:11; Handelingen 20:29-30; 2 Korinthe 11:13-15; 2 
Timotheüs 4:2-4; 2 Petrus 2:1-2; 1 Johannes 2:18-19, 26; 4:1-3).

Nauwelijks twee decennia na Christus’ dood en opstanding schreef 
de apostel Paulus dat veel gelovigen zich al afwendden “naar een ander 
evangelie” (Galaten 1:6). Hij schreef dat hij gedwongen was om te wed-
ijveren met “valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich [onder valse 
voorwendselen] voordoen als apostelen van Christus” (2 Korinthe 11:13). 
Eén van de grootste problemen waar hij mee te maken kreeg, waren “valse 
broeders” (vers 26).

Tegen het einde van de eerste eeuw waren de omstandigheden zó 
bedroevend geworden, dat valse leraars openlijk weigerden om afgezan-
ten van de apostel Johannes te ontvangen, en ware christenen uit de Kerk 
stootten, zoals we kunnen lezen in 3 Johannes 9-10!

Edward Gibbon, een befaamd historicus, heeft over deze zorgwekkende 
periode in zijn klassieke werk The History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire geschreven dat er een “donkere wolk boven de eerste eeuw 
van de kerk hangt” (1821, deel 2, pagina 111).

De verrassende oorsprong van de Drie-eenheidsleer
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Het duurde niet lang voordat ware dienstknechten van God een onbe-
tekenende minderheid gingen vormen te midden van degenen die zichzelf 
christenen noemden. Er ontstond een totaal andere religie, die meer en 
meer beïnvloed raakte door vele oude, heidense ideeën en gebruiken, en 
deze religie veranderde het geloof waarvan door Jezus Christus de basis 
was gelegd. Een dergelijke vermenging van religieuze geloofsovertuigin-
gen staat bekend als syncretisme, en was gebruikelijk in het Romeinse 
Rijk in die tijd.

Historicus Jesse Hurlbut zegt over deze tijd van verandering: “Deze 
laatste periode van de eerste eeuw, van 68 tot 100 na Christus, noemen we 
ook wel ‘De Schaduwtijd’, deels omdat over de kerk de somberheid van-
wege de vervolging lag, maar meer nog omdat we van alle periodes in de 
geschiedenis [van de kerk] van deze periode het minste weten. We hebben 
niet langer het duidelijke schijnsel van het boek Handelingen om ons te 
leiden; en geen enkele auteur uit die periode heeft de leegte in de geschie-
denis opgevuld (…).”

“Gedurende een periode van vijftig jaar na het leven van Paulus is de 
kerk gehuld in nevelen, waar we tevergeefs een blik doorheen proberen te 
werpen; en wanneer dan eindelijk het zicht weer helderder wordt, ongeveer 
in 120 na Christus door de geschriften van de kerkvaders, zien we een kerk 
die in veel aspecten volledig anders is dan die in de dagen van Petrus en 
Paulus” (The Story of the Christian Church, 1970, pagina 33).

Deze ‘volledig andere’ kerk zou sterk in macht en invloed toenemen en 
zou binnen luttele eeuwen zelfs het machtige Romeinse Rijk gaan beheersen!

Ten tijde van de tweede eeuw waren de trouwe leden van de Kerk, 
Christus’ “kleine kudde” (Lukas 12:32), voor het grootste gedeelte ver-
spreid geraakt door golven van dodelijke vervolging. Zij hielden krachtig 
vast aan de Bijbelse waarheid over Jezus Christus en God de Vader –
ondanks de vervolging door de Romeinse autoriteiten en door degenen die 
wel beweerden christelijk te zijn, maar die in werkelijkheid “een andere 
Jezus” onderwezen en een “ander Evangelie” verkondigden (2 Korinthe 
11:4; Galaten 1:6-9).

Verschillende ideeën omtrent Christus’ goddelijkheid resulteren in een 
conflict

Dit was de setting waarin de leer van de Drie-eenheid ontstond. Vanaf 
de eerste decennia na Jezus Christus’ bediening, dood en opstanding, 
en gedurende de eerste eeuwen daarna ontstonden diverse ideeën over 
Zijn ware natuur. Was Hij een mens? Was Hij God? Was Hij God in de 
gedaante van een mens? Was Hij een illusie? Was Hij een gewoon mens 
Die God werd? Was Hij geschapen door God de Vader, of bestond Hij al 
in eeuwigheid samen met de Vader?

Al deze ideeën konden op verschillende aanhangers rekenen. De een-
heid van het geloof van de originele Kerk ging verloren toen nieuwe 
geloofsstandpunten, waarvan vele waren geleend van heidense religies of 
hieraan waren aangepast, het oorspronkelijke onderwijs van Jezus en de 
apostelen vervingen.

Op dit punt willen we heel duidelijk gezegd hebben dat de ware Kerk 
voor wat betreft de intellectuele en theologische debatten die in deze 
vroege eeuwen geleid hebben tot de formulering van de Drie-eenheid, vol-
ledig van het toneel verdwenen was, aangezien zij gedwongen was ‘onder-
gronds’ verder te gaan. (Lees ook het hoofdstuk “De opkomst van een ver-
valst christendom” in ons gratis boekje De Kerk die Jezus stichtte voor een 
overzicht van deze moeilijke periode. U kunt dit boekje gratis aanvragen 
of downloaden van onze website.)

Om deze reden zien we in die stormachtige periode veel debatten die 
niet gaan over waarheid en dwaling, maar over de ene dwaling na de 
andere dwaling – een feit dat zelden door moderne geleerden wordt onder-
kend, maar dat van groot belang is voor ons begrip.

Een klassiek voorbeeld is de discussie over de natuur van Christus, 
waardoor de Romeinse keizer Constantijn de Grote ertoe gebracht werd 
om het Concilie van Nicea (in het hedendaagse West-Turkije) bijeen te roe-
pen in 325 na Christus.

Ondanks het feit dat velen menen dat Constantijn de eerste “christe-
lijke” Romeinse keizer was, aanbad hij in werkelijkheid de zonnegod en 
werd hij pas op zijn sterfbed gedoopt. Gedurende zijn regering liet hij zijn 
oudste zoon en zijn eigen echtgenote vermoorden. Hij was ook overtuigd 
antisemitisch, hetgeen blijkt uit een van zijn besluiten waarin hij verwijst 
naar “de verachtelijke Joodse menigte” en “de gebruiken van deze zeer 
goddeloze mensen” – gebruiken die in werkelijkheid hun wortels vinden in 
de Bijbel en die Jezus en Zijn apostelen in acht namen. 

Als keizer in een periode van grote onrust binnen het Romeinse Rijk 
was Constantijn er alles aan gelegen om de eenheid binnen zijn rijk te 
bewaren. Hij erkende de waarde die religie kon hebben in het verenigen 
van zijn rijk. Dit was dan ook een van zijn belangrijkste beweegredenen 
om het “christelijk” geloof (dat in die periode inmiddels al ver van het 
onderwijs van Jezus Christus en de apostelen was afgedreven, en nog 
slechts in naam christelijk was) te aanvaarden en op te leggen.

Maar nu kreeg Constantijn te maken met een volgende uitdaging. Karen 
Armstrong, onderzoeker op het gebied van religies, legt in A History of 
God uit dat “een van de eerste problemen die opgelost moest worden, was 
de doctrine van God (…), nu er een nieuw gevaar dreigde van binnenuit, 
waardoor christenen verdeeld raakten in verschillende, bitter strijdende 
kampen” (1993, pagina 106).

De verrassende oorsprong van de Drie-eenheidsleer
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sterkte. Om die reden beijverde hij zich om een eind aan dat probleem te 
maken. Hem werd de suggestie gedaan, mogelijk door de Spaanse bisschop 
Hosius, die aan het hof zeer invloedrijk was, dat indien een synode bijeen 
werd geroepen die zowel de kerk in het westen als die in het oosten verte-
genwoordigde, het wellicht mogelijk zou zijn om de harmonie te herstellen.”

“Constantijn zelf wist natuurlijk niets van deze kwestie af en die liet hem 
ook koud, maar hij wilde zeer graag een eind maken aan deze twisten, en 
Hosius’ advies klonk hem dan ook als muziek in de oren” (Arthur Cushman 
McGiffert, A History of Christian Thought, 1954, deel 1, pagina 258).

Debat over Gods natuur in het Concilie van Nicea

Constantijn riep in het jaar 325 het Concilie van Nicea bijeen uit zowel 
politieke overwegingen – eenheid van het rijk – als uit religieuze overwe-
gingen. De belangrijkste kwestie op dat moment kreeg bekendheid onder 
de naam “de Ariaanse twisten”.

“In de hoop om de steun te krijgen van het groeiende aantal christenen, 
en zodoende zijn regering zeker te stellen, had hij hun velerlei diensten 
bewezen, en was het ook in zijn belang dat de kerk sterk en eensgezind 
zou zijn. De Ariaanse twisten vormden een bedreiging voor de eenheid en 

De verrassende oorsprong van de Drie-eenheidsleer

Veel geschiedkundigen en religieuze geleer-
den, van wie enkelen aangehaald zijn in 

deze uitgave, wijzen op de invloed van de Griekse 
of Platonische filosofie op de ontwikkeling en 
acceptatie van de leer van de Drie-eenheid in de 
vierde eeuw. Maar wat hield deze filosofie in, en 
op welke wijze heeft deze filosofie de leer van de 
Drie-eenheid kunnen beïnvloeden?

Om kort samen te vatten wat van enige rele-
vantie is geweest, noemen we eerst de beroemde 
Griekse filosoof Plato (ca. 429-347 voor Chris-
tus). Hij geloofde in een goddelijke triade van 
“God, de ideeën, en de Wereld-Geest”, hoewel 
hij “deze triade nergens uitlegde of harmoni-
seerde” (Charles Bigg, Christian Platonists of 
Alexandria, 1886, pagina 249).

Latere Griekse denkers verfijnden Plato’s 
ideeën door te verwijzen naar drie “substan-
ties” - de opperste God of “De Ene”, waaruit 
“verstand” of “rede” en “geest” of “ziel” is 
voortgekomen. Naar hun mening waren deze 
drie verschillende goddelijke “substanties” of 
aspecten van dezelfde God. Een andere manier 
om dit uit te drukken was als “goed”, de perso-
nificatie van dat goede, en de manier waarop 
het goede ten uitvoer wordt gelegd. 

Dergelijk metafysisch denken was gebruikelijk 
onder de intelligentsia van de Griekse wereld, 
en sloeg over op het denken van de Romeinse 
wereld in de periode van het Nieuwe Testament 
en de daaropvolgende eeuwen. Toen de laatste 
apostelen gestorven waren, begon dit metafysi-

sche denken de vroege Kerk te beïnvloeden en 
te infiltreren.

Zoals de Bijbelgeleerden John McClintock en 
James Strong uitleggen: “Tegen het einde van de 
eerste eeuw en gedurende de tweede eeuw kwa-
men veel geleerde mannen vanuit het Judaïsme 
en het heidendom tot het christendom. Deze 
mensen brachten hun Platonische ideeën en 
terminologie met zich mee in de christelijke theo-
logische scholen” (Cyclopaedia of Biblical, 
Theological, and Ecclesiastical Literature, 
1891, deel 10, “Trinity”, pagina 553).

Twee onderscheiden bewegingen binnen 
het christendom splitsten en ontwikkelden zich 
afzonderlijk van elkaar – de ene trouw aan het 
eenvoudige onderwijs van de Bijbel en de andere 
op grote schaal beïnvloed door heidense ideeën 
en gebruiken die uit de Grieks-Romeinse wereld 
waren overgenomen.

Toen dus in de vierde eeuw de discussie over 
de natuur van God haar hoogtepunt bereikte 
en tot de Concilies van Nicea en Constantinopel 
leidde, betrof dit niet langer een discussie tussen 
Bijbelse waarheid en dwaling. Beide kanten in 
deze discussie waren al ernstig beïnvloed door hun 
aanvaarding van niet-Bijbelse, filosofische ideeën.

Veel van de kerkleiders die hadden meege-
holpen aan het formuleren van de leerstelling 
van de Drie-eenheid, waren al volledig beïnvloed 
door de Griekse en Platonische filosofie, en dit 
beïnvloedde uiteraard hun religieuze meningen 
en onderwijs. Het taalgebruik dat gebezigd 

De invloed van de Griekse filosofie    
op de leer van de Drie-eenheid

wordt om de Drie-eenheid mee te beschrijven 
en definiëren is zelfs direct afkomstig uit de 
Platonische en Griekse filosofie. Het woord Drie-
eenheid zelf is noch Bijbels, noch christelijk. Het 
is zelfs zo dat de Platonische term trias, waar 
ons woord drie van afstamt, in het Latijn omge-
vormd werd tot trinitas – waaraan het Engelse 
woord trinity (Drie-eenheid) nauw verwant is.

“De Alexandrijnse catechetische school, die 
Clemens van Alexandrië en Origenes, de grootste 
theoloog van de Griekse Kerk, als hun leiders 
beschouwde, paste de allegorische methode toe 
om de Schrift uit te leggen. Hun denkwijze 
was beïnvloed door Plato: de nadruk lag 
op [heidense] theologische speculaties. 
Athanasius en de drie mannen van Cappadocië 
[de mannen wier trinitarische meningen door de 
Katholieke Kerk werden overgenomen tijdens het 
Concilie van Nicea en Constantinopel] behoor-
den tot hun leden” (Hubert Jedin, Ecumenical 
Councils of the Catholic Church: an Histo-
rical Outline, 1960, pagina 28). 

“De doctrine van de Logos [dat wil zeggen, het 
“Woord”, een verwijzing naar Christus in Johan-
nes 1] en de doctrine van de Drie-eenheid werden 
gevormd door de Griekse Vaders, die (…) zeer 
beïnvloed waren, direct of indirect, door 
de Platonische filosofie (…) Dat fouten 
en dwalingen vanuit deze bron de Kerk 
binnenslopen, kan niet worden ontkend” 
(The New Schaff-Herzog Encyclopedia of 
Religious Knowledge, Samuel Macauley Jack-
son, redactie, 1911, deel 9, pagina 91).

Het voorwoord op Edward Gibbons boek 
History of Christianity somt de Griekse invloed 
op de adoptie van de leer van de Drie-eenheid 

op door het volgende te stellen: “Als het heiden-
dom door het christendom is veroverd, zou men 
evengoed kunnen stellen dat het christen-
dom door het heidendom is beïnvloed. 
Het pure Deïsme [in deze context: religie in 
haar basisvorm] van de eerste christenen (…) 
werd door de Kerk van Rome veranderd in 
een niet te begrijpen dogma rondom 
de Drie-eenheid. Veel van de heidense 
leerstellingen die door de Egyptenaren 
waren ontworpen en door Plato werden 
geïdealiseerd, werden aangehouden en 
beschouwd als waardig om te geloven” 
(1883, pagina xvi). (Zie ook “Hoe oude trini-
tarische goden de adoptie van de Drie-eenheid 
beïnvloedden”, beginnend op pagina 22).

De link tussen Plato’s onderwijs en de Drie-
eenheid zoals deze door de Katholieke Kerk 
eeuwen later werd overgenomen, is zó sterk dat 
Edward Gibbon in zijn meesterwerk The His-
tory of the Decline and Fall of the Roman 
Empire naar Plato verwees als “de Atheense 
wijsgeer, die zodoende op bijzondere 
wijze had geanticipeerd op een van de 
meest opzienbarende ontdekkingen van 
de christelijke openbaring” – de Drie-een-
heid (1890, deel 1, pagina 574).

We zien dus dat de leer van de Drie-eenheid 
veel minder aan de Bijbel te danken heeft dan 
aan de metafysische speculaties van Plato en 
andere heidense, Griekse filosofen. Daarom 
waarschuwt Paulus ons in Kolossenzen 2:8 
(NBG) om niet meegesleept te worden “door de 
filosofie en inhoudsloze verleiding”, die “steunen 
op menselijke tradities, op de machten van de 
wereld, en niet op Christus”!
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Arius, een priester uit Alexandrië in Egypte onderwees dat Christus, 
omdat Hij de Zoon van God was, wel een begin moet hebben gehad en om 
die reden een speciale schepping van God was. Verder onderwees hij dat 
als Jezus de Zoon was, de Vader noodzakelijkerwijs ouder zou moeten zijn.

Tegengesteld aan het onderwijs van Arius was het onderwijs van Atha-
nasius, een diaken eveneens uit Alexandrië. Zijn visie behelsde een vroege 
vorm van de Drie-eenheid, waarbij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
één waren, maar tegelijkertijd zelfstandig waren van elkaar.

Het besluit welke visie het concilie zou aanvaarden was in grote mate 
willekeurig. Karen Armstrong legt dit uit in A History of God: “Toen de 
bisschoppen op 20 mei 325 in Nicea bijeengekomen waren om de crisis 
op te lossen, waren er maar weinig die Athanasius’ visie ten aanzien van 
Christus waren toegedaan. De visie van de meeste bisschoppen lag ergens 
halverwege tussen die van Athanasius en die van Arius” (pagina 110).

Ondanks het feit dat hij niet werkelijk een christen was, bevond Con-
stantijn zich als keizer in de ongewone positie een beslissing te moeten 
nemen inzake een kerkdoctrine. (In het jaar nadien liet hij zijn vrouw en 
zijn zoon vermoorden, zoals reeds eerder opgemerkt.)

Historicus Henry Chadwick verklaart: “Constantijn aanbad, net als zijn 
vader, de Onoverwinnelijke Zon” (The Early Church, 1993, pagina 122). 
Voor wat betreft het aanhangen van het christendom door de keizer erkent 
Chadwick het volgende: “Zijn bekering moet niet gezien worden als een 
innerlijke ervaring van genade (…) Het was een militaire keuze. Zijn begrip 
van de christelijke doctrine is nooit erg groot geweest” (pagina 125).

Chadwick zegt wel dat Constantijns doop op zijn sterfbed op zich “geen 
twijfel oproept over zijn christelijke geloof”, aangezien het gebruikelijk 
was voor leiders om de doop uit te stellen om te voorkomen dat men ver-
antwoordelijk werd gehouden voor zaken als de marteling en executie van 
criminelen (pagina 127). Maar deze rechtvaardiging zegt niets over het feit 
of de bekering van de keizer wel oprecht was.

Norbert Brox, hoogleraar kerkgeschiedenis, bevestigt dat Constantijn 
nooit werkelijk een bekeerde christen is geweest: “Constantijn heeft geen 
enkele bekering ondergaan; er zijn geen tekenen die duiden op een veran-
dering van geloof in hem. Hij heeft nooit van zichzelf erkend dat hij zich 
tot een andere god had bekeerd (…) Op het moment dat hij zich tot het 
christendom bekeerde, was dit voor hem Sol Invictus (de onoverwinnelijke 
zonnegod)” (A Concise History of the Early Church, 1996, pagina 48).

Voor wat betreft het Concilie van Nicea merkt The Encyclopedia Bri-
tannica het volgende op: “Constantijn zat zelf voor en gaf actief leiding 
aan de discussies, waarbij hij zelf het voorstel deed voor (…) de cruciale 
formule, die uitdrukking gaf aan de relatie tussen Christus en God en die 
in de door het concilie uitgevaardigde geloofsbelijdenis werd opgenomen 

(…) Geïntimideerd door de keizer en veelal 
tegen hun eigen overtuiging in onderteken-
den alle bisschoppen (met uitzondering van 
twee) de geloofsbelijdenis” (uitgave 1971, 
deel 6, “Constantijn”, pagina 386).

Met de goedkeuring van de keizer ver-
wierp het Concilie de minderheidsvisie van 
Arius en keurde de visie van Athanasius 
– eveneens een minderheidsvisie – goed, 
aangezien ze geen ander alternatief had-
den. De kerk bevond zich nu in de vreemde 
positie dat zij vanaf dat moment officieel 
de in Nicea genomen beslissing inzake een 
leerstelling die slechts door een kleine min-
derheid van de aanwezigen gedeeld werd, 
moest ondersteunen. 

De basis voor de officiële acceptatie van 
de Drie-eenheid was nu gelegd–maar het 
duurde nog meer dan drie eeuwen na Jezus 
Christus’ dood en opstanding voordat deze 
on-Bijbelse leerstelling werkelijk tevoor-
schijn kwam!

De beslissing van ‘Nicea’ maakte geen 
einde aan de discussie

Het concilie van Nicea maakte geen einde aan de controverse. Karen Arm-
strong legt dit uit: “Athanasius kreeg het (…) met de hete adem van de keizer 
in hun nek voor elkaar om zijn theologie aan de afgezanten op te leggen.”

“De schijnbare overeenstemming behaagde Constantijn, die totaal geen 
begrip had van de theologische kwesties, maar in werkelijkheid was er 
geen overeenstemming in Nicea. Na het concilie bleven de bisschoppen 
onderwijzen zoals zij voorheen hadden gedaan, en de Ariaanse kwestie 
duurde nog eens zestig jaar voort. Arius en zijn volgelingen vochten terug 
en slaagden erin om bij de keizer terug in de gunst te komen. Athanasius 
werd niet minder dan vijf keer verbannen. Het was erg moeilijk om zijn 
geloofsovertuiging te laten wortelen” (pagina’s 110-111).

De aanhoudende discussies werden bij tijd en wijle gewelddadig en 
bloederig. Historicus Will Durant schrijft over de nasleep van het Con-
cilie van Nicea: “Waarschijnlijk zijn in deze twee jaar (342-343) meer 
christenen afgeslacht door andere christenen dan door alle vervolgingen 
van christenen door heidenen in de geschiedenis van Rome” (The Story of 
Civilization, deel 4: The Age of Faith, 1950, pagina 8). Het is afschuwelijk, W
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De verrassende oorsprong van de Drie-eenheidsleer

Deze scene uit een klooster in 
Griekenland stelt een afbeel-
ding voor van Constantijn, in 
het midden, die het Concilie 
van Nicea voorzit, terwijl de 
veroordeelde Arius, wiens 
standpunten ten aanzien van 
God werden verworpen, ver-
slagen op de grond ligt.
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maar terwijl men beweerde christelijk te zijn, vochten veel gelovigen tegen 
andere gelovigen en slachtten elkaar af vanwege hun uiteenlopende menin-
gen over God!

Over de volgende decennia schrijft de eerder aangehaalde hoogleraar 
Harold Brown: “In de periode halverwege deze eeuw, van 340 tot 380, 

heeft het verhaal van de doctrines meer 
weg van een verhaal over intriges aan het 
hof en in de kerk, en over sociale onrust 
(…) De centrale doctrines die in deze peri-
ode met grote moeite zijn vastgesteld, lij-
ken in de meeste gevallen eerder tot stand 
te zijn gekomen als gevolg van intrige of 
gewelddaden dan door algemene overeen-
stemming van het christendom geleid door 
de Heilige Geest” (pagina 119).

De discussie verschuift naar de natuur 
van de Heilige Geest 

Al spoedig verschoof het zwaartepunt 
van de onenigheden naar een andere 
kwestie, namelijk de natuur van de Hei-
lige Geest. Wat de Heilige Geest betreft 
was de stelling van het Concilie van Nicea 
eenvoudig: “We geloven in de Heilige 
Geest.” Dit “lijkt bijna wel aan Athana-
sius’ geloofsbelijdenis te zijn toegevoegd 
als een nagekomen gedachte,” schrijft 
Karen Armstrong. “Men was niet zeker 

over de Heilige Geest. Was het eenvoudigweg een synoniem voor God of 
was het iets meer?” (pagina 115).

Professor Ryrie, al eerder aangehaald, schrijft hierover: “In de tweede 
helft van de vierde eeuw gaven drie theologen uit de provincie Cappadocië 
in het oosten van Klein-Azië [huidig midden-Turkije] de definitieve vorm 
aan de leer van de Drie-eenheid” (pagina 65). Zij stelden een idee voor 
die nog een stap verder ging dan Athanasius’ visie – namelijk dat God de 
Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest gelijkwaardig waren en samen 
in één wezen bestonden, maar tegelijkertijd zelfstandig waren van elkaar.

Deze mannen – Basilius, bisschop van Caesarea, Gregorius, de bisschop 
van Nyssa, en Gregorius van Nazianze – waren allen “getraind in de Griekse 
filosofie” (Armstrong, pagina 113), waar hun visie en hun geloofsovertuigin-
gen ongetwijfeld door zijn beïnvloed (zie “De invloed van de Griekse filoso-
fie op de leer van de Drie-eenheid”, beginnend op pagina 16).

Vanuit hun optiek, zo legt Karen Armstrong uit, “was de Drie-eenheid 
alleen logisch als een mystieke of geestelijke ervaring (…) Het was niet 
een logische of intellectuele formulering, maar een denkbeeldig para-
digma dat het verstand voor raadselen stelt. Gregorius van Nazianze was 
hierover heel stellig toen hij uitlegde dat het overpeinzen van de Drie in 
Eén een diepzinnige en overweldigende emotie teweegbracht, welke emo-
tie het denken en de intellectuele helderheid verbaast.”

“‘Ik kan me pas de Ene voorstellen, als ik helder verlicht word door de 
glorie van de Drie; ik kan de Drie pas onderscheiden als ik teruggevoerd 
word in de Ene. Wanneer ik denk aan één van de Drie, denk ik aan hem 
als geheel terwijl mijn ogen zich vullen, en het grootste gedeelte van mijn 
gedachten ontsnapt me’” (pagina 117). Geen wonder dus dat, zoals Arm-
strong concludeert, “voor veel westerse christenen (…) de Drie-eenheid 
simpelweg verbijsterend is” (idem).

Aanhoudende twisten leiden tot het Concilie van Constantinopel

In 381, 44 jaar na het overlijden van Constantijn, belegde keizer Theodosius I 
de Grote het Concilie van Constantinopel (het hedendaagse Istanbul in Turkije) 
om deze twisten te beëindigen. Gregorius van Nazianze, die kort daarvoor tot 
aartsbisschop van Constantinopel was benoemd, zat het concilie voor en drong 
aan op het overnemen van zijn standpunt ten aanzien van de Heilige Geest.

Historicus Charles Freeman stelt het volgende hierover: “Er is vrijwel 
niets bekend over de theologische debatten van het concilie van 381, maar 
Gregorius hoopte wel degelijk op enige acceptatie van zijn geloofsovertui-
ging dat de Geest consubstantieel was met de Vader [hetgeen wil zeggen 
dat de personen hetzelfde wezen zijn, aangezien substantie in deze context 
duidt op een individuele hoedanigheid].”

“Het is niet bekend of het nu kwam omdat hij nogal onhandig met de 
zaak omging of omdat er eenvoudigweg geen overeenstemming viel te 
bereiken, maar de bisschoppen uit Macedonië, die weigerden om de vol-
ledige goddelijkheid van de Heilige Geest te accepteren, verlieten het con-
cilie (…) Gregorius beschuldigde de bisschoppen ervan dat zij de voorkeur 
gaven aan het verkrijgen van een meerderheid boven het eenvoudigweg 
accepteren van ‘het Goddelijke Woord’ inzake de Drie-eenheid op zijn 
autoriteit” (A.D. 381: Heretics, Pagans and the Dawn of the Monotheistic 
State, 2008, pagina 96).

Gregorius raakte kort daarna ziek en moest zich uit het concilie terug-
trekken. Wie zou nu de vergadering voorzitten? “Aldus werd ene Nectarius, 
een oudere stadssenator, die een populaire prefect was in de stad als gevolg 
van zijn bijdragen aan de spelen, maar die nog altijd niet een gedoopte 
christen was, gekozen (…) Het bleek dat Nectarius geen enkele theolo-
gische kennis had, en hij moest in het benodigde geloof ingewijd worden 

De verrassende oorsprong van de Drie-eenheidsleer

Dit 9e-eeuwse manuscript laat 
Constantijn zien, die linksboven 
op zijn troon zit en toezicht 
houdt op het verbranden van 
de Ariaanse boeken na het 
Concilie van Nicea in 325 na 
Christus.
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V   elen die geloven in de Drie-eenheid zijn ver-
baasd als ze erachter komen dat de idee van 

goddelijke wezens die als drie-eenheden of tri-
ades bestaan, al ouder is dan het christendom. 

Marie Sinclair, gravin van Caithness, stelt in 
haar boek Old Truths in a New Light uit 1876: 
“Het wordt algemeen, maar onterecht, veron-
dersteld dat de doctrine van de Drie-eenheid 
een christelijke oorsprong heeft. Vrijwel elke 
natie in de oudheid beschikte over een 
soortgelijke doctrine. [De vroeg-katholieke 
theoloog] Hiëronymus verklaart ondubbelzinnig: 
‘Alle naties uit de oudheid geloofden in de 
Drie-eenheid’” (pagina 382).

De navolgende citaten verschaffen duidelijk 
bewijs dat in veel regio’s en religies in de oud-
heid al geloofd werd in een Drie-eenheid.

Babylonië 
“De oude Babyloniërs erkenden de doc-

trine van een Drie-eenheid of drie perso-
nen in één god – zoals blijkt uit de afbeelding 
van een god met drie hoofden, die onderdeel 
vormt van hun mythologie, en het gebruik van 
de gelijkzijdige driehoek, hetgeen eveneens een 
embleem van een drie-in-eenheid is” (Thomas 
Dennis Rock, The Mystical Woman and the 
Cities of the Nations, 1867, pagina’s 22-23).

India
“De Purana, een van de Hindoe-Bijbels van 

3.000 jaar geleden, bevat de volgende pas-
sage: ‘O, gij drie Heren! Weet dat ik slechts 
één God erken. Geef mij daarom te kennen 
wie van u de ware godheid is, opdat ik tot hem 
alleen mijn aanbidding kan richten.’ De drie 
goden, Brahma, Vishnu en Shiva, die zich aan 
hem openbaarden, antwoordden: ‘Leer, o toe-
gewijde, dat er geen werkelijk onderscheid is 
tussen ons. Zoals het op u over komt is slechts 
schijn. Het ene wezen verschijnt in drie 
verschillende vormen door de handelingen 
van de schepping, de instandhouding en de 
vernietiging, maar hij is één.’”

“Daarom werd de driehoek door alle oude 

volkeren aangenomen als symbool voor de 
Godheid (…) Het getal drie werd door alle hei-
dense volkeren beschouwd als het belangrijkste 
mystieke nummer, omdat het, zoals Aristoteles 
opmerkt, van zichzelf een begin, een midden 
en een eind bevat. Dientengevolge zien we dat 
dit enkele van de eigenschappen van bijna alle 
heidense goden benoemt” (Sinclair, pagina’s 
382-383).

Griekenland
“In de vierde eeuw voor Christus schreef 

Aristoteles: ‘Alle dingen zijn drie, en drievoudig 
is alles: en laten wij dit getal gebruiken in 
de aanbidding van de goden; want, zoals de 
aanhangers van Pythagoras zeggen, alles en 
alle dingen worden begrensd door drieën, want 
het einde, het midden en het begin hebben dit 
getal in alle dingen, en dit is het getal van de 
Drie-eenheid’” (Arthur Weigall, Paganism in 
Our Christianity, 1928, pagina’s 197-198).

Egypte
“Het Lied voor Amon verordende dat ‘geen 

god tot bestaan kwam vóór hem (Amon)’ en dat 
‘alle goden drie in aantal zijn: Amon, Ra en 
Ptah, en dat er geen tweede aan hen gelijk is. Ver-
borgen is zijn naam Amon, zichtbaar is hij Ra, en 
zijn lichaam is Ptah.’ (…) Dit is een uitdrukking 
van de triade, de drie oppergoden van 
Egypte samen in één van hen, Amon. Het 
is duidelijk dat het concept van organische een-
heid binnen een pluraliteit een extra impuls kreeg 
door deze formulering. In theologisch opzicht 
kwam dit op een grove manier opvallend 
dicht in de buurt van de latere christelijke 
vorm van het meervoudige trinitarische 
monotheïsme” (Simson Najovits, Egypt, Trunk 
of the Tree, deel 2, 2004, pagina’s 83-84).

Andere gebieden
Veel andere gebieden hadden hun eigen 

goddelijke triaden. In Griekenland had men 
Zeus, Poseidon en Adonis. Rome aanbad Jupi-
ter, Neptunus en Pluto. Door de Germaanse 

Hoe oude trinitarische goden de 
adoptie van de Drie-eenheid beïnvloedden

stammen werden ze Wodan, Thor en Fricco (of 
Freyr) genoemd. Met betrekking tot de Kelten 
stelt een bron: “De oude heidense goden van 
de heidense Ieren Criosan, Biosena en Seeva, of 
Sheeva, zijn zonder twijfel de Krishna, Vishnu of 
[de alles-omvattende] Brahma en Shiva van de 
Hindoes” (Thomas Maurice, The History of 
Hindostan, deel 2, 1798, pagina 171).

“De oorsprong van het denkbeeld is volledig 
heidens”

Egyptoloog Arthur Weigall, zelf een aanhan-
ger van het trinitarisme, heeft de invloed van 
de geloofsovertuigingen uit de oudheid op de 
adoptie van de leer van de Drie-eenheid door 
de Katholieke Kerk aangetoond in de volgende 
samenvatting van zijn eerder aangehaalde boek: 
“Men mag niet vergeten dat Jezus Christus nooit 
van een dergelijk fenomeen [de Drie-eenheid] 
melding heeft gemaakt, en dat nergens in het 
Nieuwe Testament het woord ‘Drie-eenheid’ 
voor komt. De idee werd pas driehonderd jaar na 
de dood van onze Heer door de Kerk overgeno-
men; en de oorsprong van het denkbeeld 
is volledig heidens.”

“De oude Egyptenaren, wier invloed 
op het vroege religieuze gedachtegoed 
aanzienlijk was, rangschikten hun goden of 
godinnen veelal in triaden: de triade van Osiris, 
Isis en Horus, de triade van Amon, Moet en Chons, 
de triade van Chnoem, Satet en Anuket enz.”

“Het kwam de vroege christenen in 
eerste instantie niet in gedachten om 
deze leer toe te passen op hun eigen 
geloof. Zij vereerden God de Vader en Jezus 
Christus, de Zoon van God, en zij erkenden het 
mysterieuze en ongedefinieerde bestaan van 
de Heilige Geest; maar er was geen sprake 
van dat deze drie een werkelijke triade, of 
Drie-eenheid, vormden die gelijkwaardig 
waren en verenigd in Eén (…).”

“De toepassing van deze oude heidense 
gedachte van een Drie-eenheid op het christe-
lijke geloof werd mogelijk gemaakt door de 
erkenning van de Heilige Geest als de ver-
eiste derde ‘Persoon’, die aan de andere 
‘Personen’ gelijkwaardig was (…).”

“De idee dat de Geest gelijkwaardig was aan 
God werd pas in de tweede helft van de 
vierde eeuw na Christus algemeen erkend 
(…) In 381 voegde het Concilie van Constantinopel 
aan de eerdere geloofsbelijdenis van ‘Nicea’ een 
beschrijving toe van de Heilige Geest: “(…) die 
Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de 
Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt [http://
nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsbelijdenis_van_
Nicea-Constantinopel#Vertaling_van_de_Geloofs-
belijdenis_van_Nicea-Constantinopel_.28rooms-
katholieke_vertaling.29] (…).”

“Op deze wijze formuleerde de geloofsbelijde-
nis van Athanasius [de aanhanger van de Drie-
eenheid uit de vierde eeuw, wiens standpunt 
uiteindelijk de officiële doctrine is geworden] en 
zijn volgelingen de idee van een gelijkwaardige 
Drie-eenheid, waarin de Heilige Geest de derde 
‘Persoon’ was; en zodoende werd het een 
geloofsdogma, en het geloof in de Drie 
in Eén en Eén in Drie werd een uitermate 
zwaarwegende doctrine van het christen-
dom, al is het wel met afschuwelijke rellen en 
bloedvergieten gepaard gegaan (…).”

“Tegenwoordig stelt een christelijke denker 
er geen belang in om er precies over te zijn, 
vooral niet omdat de definitie duidelijk 
van heidense oorsprong is en pas bijna 
driehonderd jaar na Christus door de Kerk 
overgenomen werd” (pagina’s 197-203).

James Bonwick heeft de hele geschiedenis 
goed samengevat op pagina 296 van zijn boek 
Egyptian Belief and Modern Thought uit 
1878: “Er wordt niet getwijfeld aan het feit dat 
over vrijwel de gehele wereld de godhe-
den in triades voorkomen. De regel is van 
toepassing op zowel het oostelijk halfrond als 
het westelijk halfrond, van noord tot zuid.”

“Verder valt het op dat op de een of andere mys-
tieke wijze de triade van drie personen één is. De 
eerste is als de tweede of de derde, de tweede als 
de eerste of de derde, de derde als de eerste of de 
tweede; feitelijk is ieder de ander, een en hetzelfde 
individuele wezen. De definitie van Athanasius, 
die in Egypte leefde, is van toepassing op de 
drie-eenheden van alle heidense religies.”
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voordat hij kon worden gedoopt en gewijd” (Freeman, pagina’s 97-98).
Bizar genoeg werd een man die tot op dat moment geen christen was, 

aangewezen om een belangrijke kerkelijke vergadering voor te zitten die 
tot doel had vast te stellen wat de kerk zou dienen te onderwijzen met 
betrekking tot de natuur van God!

De Drie-eenheid wordt tot officiële doc-
trine verheven 

Het onderwijs van de drie theologen 
uit Cappadocië “maakte het voor het 
Concilie van Constantinopel (381) moge-
lijk om de goddelijkheid van de Heilige 
Geest te bevestigen, welke goddelijkheid 
tot op dat moment nog nergens helder 
was beschreven, zelfs niet in de Schrif-
ten” (The HarperCollins Encyclopedia of 
Catholicism, “God”, pagina 568).

Het concilie nam de volgende uit-
spraak over, die in het Nederlands 
(gedeeltelijk) als volgt luidt: “Wij geloven 
in één God, de almachtige Vader, Schep-
per van de hemel en de aarde, van alle 
zichtbare en onzichtbare dingen. En in 
één Here Jezus Christus, de eniggeboren 
Zoon van God, geboren uit de Vader voor 
alle eeuwen (…) En in de Heilige Geest, 
die Here is en levend maakt, die van de 
Vader en de Zoon uitgaat, die samen met 
de Vader en de Zoon aangebeden en ver-
heerlijkt wordt, die gesproken heeft door 
de profeten (…)” (http://nl.wikipedia.
org/wiki/Geloofsbelijdenis_van_Nicea-

Constantinopel). De uitspraak bevestigde ook het geloof in “de ene heilige, 
algemene en apostolische kerk”.

Met deze geloofsbelijdenis uit 381, die bekend werd onder de naam 
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, werd de Drie-eenheid, zoals 
deze tegenwoordig bekend is, verheven tot het officiële geloof en onderwijs 
betreffende de natuur van God.

Hoogleraar theologie Richard Hanson merkt op dat een motief voor de 
beslissing van het concilie was “om de betekenissen van het woord ‘God’ 
terug te brengen van een enorme hoeveelheid aan alternatieven tot slechts 
één”, op zo’n wijze dat “wanneer de westerse mens tegenwoordig ‘God’ 

zegt, hij doelt op de ene, geheel exclusieve [trinitarische] God en niets 
anders” (Studies in Christian Antiquity, 1985, pagina’s 243-244).

Zodoende speelde keizer Theodosius – die zelf pas een jaar vóórdat hij 
het concilie voor zou zitten, gedoopt was – nét zoals Constantijn zo’n 60 
jaar daarvoor, een grote rol in het vaststellen van een belangrijke kerkdoc-
trine. Zoals historicus Charles Freeman opmerkt: “Het is belangrijk om te 
beseffen dat Theodosius zelf geen theologische achtergrond had en dat hij 
als dogma een formule aannam die lastige, filosofische problemen bevatte 
waarvan hij zich niet bewust was. In feite hadden de wetten van de kei-
zer de debatten het zwijgen opgelegd, hoewel ze nog immer niet opgelost 
waren” (pagina 103).

Andere standpunten ten aanzien van de natuur van God verboden 

Nu er een besluit tot stand gekomen was, tolereerde Theodosius geen 
andersluidende standpunten meer. Hij vaardigde zijn eigen verordening 
uit die als volgt luidde: “Vanaf nu eisen wij dat alle kerken overgedragen 
worden aan de bisschoppen die Vader, Zoon en Heilige Geest in één enkele 
majesteit, met dezelfde heerlijkheid, met dezelfde pracht belijden, die geen 
verdeeldheid zaaien door heiligschennis, maar (die) de Drie-eenheid (beves-
tigen) door de Personen te erkennen en de Godheid te verenigen” (geciteerd 
door Richard Rubenstein, When Jesus Became God, 1999, pagina 223).

Een andere door Theodosius uitgevaardigde verordening gaat nog 
een stapje verder door het aanhangen van het nieuwe onderwijs te eisen: 
“Laten wij geloven in de ene godheid van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest, in gelijke majesteit en in een heilige Drie-eenheid. We keuren goed 
dat zij die dit voorschrift volgen de naam van katholieke christenen aan-
nemen; maar voor wat betreft de overigen verordenen wij, aangezien zij in 
onze ogen verachtelijke gekken zijn, dat zij de schandelijke naam ketters 
moeten dragen, en zij zich niet de vrijheid mogen veroorloven hun samen-
komsten de naam kerken te geven.”

“Zij zullen in de eerste plaats de kastijding van de goddelijke verwerping 
moeten ondergaan, en ten tweede de straf die onze autoriteit, in overeenstem-
ming met de Hemelse wil, zal besluiten op te leggen” (opnieuw weergegeven 
in Documents of the Christian Church, Henry Bettenson, 1967, pagina 22).

We zien dus dat een leerstelling die geheel vreemd was aan Jezus 
Christus, die nooit onderwezen was door de apostelen en die onbekend 
was bij de andere Bijbelse schrijvers, stevig omarmd werd, terwijl de ware 
Bijbelse openbaring over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest buiten 
spel gezet werd. Eenieder die hiermee niet instemde, zou, in overeenstem-
ming met de door de keizer en de kerkelijke autoriteiten uitgevaardigde 
verordeningen, als ketter gebrandmerkt en als zodanig behandeld worden.

De verrassende oorsprong van de Drie-eenheidsleer

Theodosius I, hier afgebeeld op 
een zilveren schaal ter herinne-
ring aan zijn 10-jarige regering 
als Romeins keizer, dwong de 
beslissing van het Concilie van 
Constantinopel af om de leer 
van de Drie-eenheid tot officiële 
doctrine aan te nemen. Alle 
andere visies ten aanzien van 
God werden afgedaan als ket-
ters en zouden niet meer wor-
den getolereerd.
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Leer van de Drie-eenheid na vallen en opstaan uiteindelijk vastgesteld 

Deze ongewone gang van zaken is de reden waarom Anthony en 
Richard Hanson, beiden hoogleraar theologie, deze geschiedenis in hun 
boek Reasonable Belief: A Survey of the Christian Faith als volgt samen-
vatten door op te merken dat de overname van de leer van de Drie-eenheid 
het gevolg is van “een proces van theologisch speurwerk, dat ten minste 
driehonderd jaar heeft geduurd (…) Het was zelfs een proces van val-
len en opstaan (bijna op goed geluk), waarbij het ‘opstaan’ in geen geval 
beperkt werd door het onorthodoxe (…) Het zou dwaas zijn om te doen 
voorkomen alsof de totstandkoming van de leer van de Heilige Drie-een-
heid op enige andere wijze is geschied” (1980, pagina 172).

Vervolgens concluderen ze: “Dit was een lang, verwarrend proces 
waarin verschillende stromingen in de Kerk voor zichzelf trachtten een 
antwoord – dat zij vervolgens anderen trachtten op te leggen – te vinden 
op de vraag ‘Hoe goddelijk is Jezus Christus?’ (…) Als er ooit een contro-
verse door een dergelijke methode van ‘vallen en opstaan’ is beëindigd, 
dan is het wel deze” (pagina 175).

K.E. Kirk, lid van de Anglicaanse kerk en docent aan de Oxford Uni-
versiteit, schrijft op opzienbarende wijze over de overname van de leer van 
de Drie-eenheid: “De theologische en filosofische rechtvaardiging voor de 
goddelijkheid van de Geest ontstaat in de vierde eeuw; als vanzelfsprekend 
richten we ons op de schrijvers uit die periode om te achterhalen wat de 

De verrassende oorsprong van de Drie-eenheidsleer

Een vervalste verwijzing naar de Drie-
eenheid toegevoegd aan 1 Johannes 5:7-8  

In het verleden waren sommige Bijbelvertalers 
zó toegewijd in het vinden van steun in de 

Schriften voor de Drie-eenheid, dat zij deze 
steun letterlijk toevoegden. Een voorbeeld 
hiervan vinden we in 1 Johannes 5:7-8.

In de Herziene Statenvertaling wordt dit vers 
als volgt vertaald: “Want drie zijn er die getui-
gen in de hemel: de Vader, het Woord en 
de Heilige Geest; en deze drie zijn één. 
En drie zijn er die getuigen op de aarde: 
de Geest, het water en het bloed; en deze drie 
zijn één.” De schuingedrukte woorden zijn 
simpelweg geen onderdeel van de algemeen 
aanvaarde manuscripten van het Nieuwe Testa-
ment (in de NBG-vertaling staan deze woorden 
overigens tussen haken om aan te geven dat 
dit een toevoeging betreft). Helaas verwoorden 
veel Bijbelvertalingen deze specifieke verzen op 
nagenoeg dezelfde wijze.

De meeste Bijbelcommentaren die deze toe-
voeging vermelden, geven aan dat dit een 
vervalste opmerking betreft, die aan de Bijbelse 
tekst is toegevoegd. Lees bijvoorbeeld wat The 
New Bible Commentary: Revised hierover 
schrijft: “Merk op dat de AV [de Authorized Ver-
sion oftewel de King James-vertaling] op dit punt 
extra materiaal bevat. De woorden zijn echter 
duidelijk toegevoegd en zijn terecht niet opge-
nomen in de RSV [de Revised Standard Version], 

zelfs niet in een voetnoot” (1970, pagina 1269). 
De Willibrordvertaling luidt op dit punt: 

“Want er zijn drie getuigen, de geest, het water 
en het bloed, en deze drie stemmen overeen.” 
Johannes personifieert de drie elementen die als 
het ware getuigenis afleggen, net zoals Salomo 
in het boek Spreuken de wijsheid personifieerde.

Sommige andere (Nederlandse) vertalingen 
(zoals de Nieuwe Bijbelvertaling, de Groot 
Nieuws Bijbelvertaling en de aangehaalde 
Willibrordvertaling 1995) geven dit eveneens 
juist weer en laten de toegevoegde woorden 
achterwege. Ook in verscheidene Engelstalige 
vertalingen is dit gedaan, waaronder de New 
International Version, American Standard Ver-
sion en New American Standard Bible, English 
Standard Version, New English Bible en Revised 
English Bible, New American Bible, Jerusalem 
Bible en New Jerusalem Bible, Good News 
Bible, New Living Translation, Holman Christian 
Standard Bible, Bible in Basic English en de 
Twentieth Century New Testament.

“Het schriftelijke bewijs keert zich tegen 
1 Johannes 5:7,” legt Dr. Neil Lightfoot, een 
hoogleraar Nieuwe Testament, uit. “Van alle 
Griekse manuscripten bevatten er slechts twee 
deze passage. Deze twee manuscripten zijn van 
zeer late datum, namelijk één uit de veertiende 
of vijftiende eeuw en de andere uit de zestiende 

eeuw. Twee andere manuscripten bevatten 
deze passage in de kantlijn. Deze vier manus-
cripten laten alle zien dat dit vers waarschijnlijk 
vertaald is vanuit een latere versie van de 
Latijnse Vulgata” (How We Got the Bible, 
2003, pagina’s 100-101).

The Expositor’s Bible Commentary wijst 
eveneens de toevoegingen in 1 Johannes 5:7-8 
in de King James-vertaling en in de New King 
James-vertaling af als “overduidelijk een latere 
toevoeging zonder enige waarde” (Glenn Bar-
ker, deel 12, 1981, pagina 353).

Peake’s Commentary on the Bible is 
eveneens erg scherp in zijn commentaar: “De 
beroemde tussenvoeging na ‘drie getuigen’ 
is niet opgenomen in de RSV en terecht (…) 
Geen enkel achtenswaardig Grieks (manus-
cript) bevat het. Het verscheen voor het eerst in 
een laat vierde eeuws Latijnse tekst en kwam 
zodoende in de Vulgata terecht [de Latijnse 
versie uit de vijfde eeuw, die de standaard ver-
taling in de Middeleeuwen werd] van Erasmus 
[die het Griekse Nieuwe Testament opnieuw 
redigeerde en een nieuwe Latijnse vertaling 
maakte in de 16e eeuw]” (pagina 1038).

The Big Book of Bible Difficulties leert 
ons: “Dit vers vindt nauwelijks enige ondersteu-
ning in de vroege Griekse manuscripten (…) 
Het feit dat het in latere Griekse manuscripten 
wel voor komt, heeft te maken met het feit 
dat Erasmus te maken kreeg met druk vanuit 
de kerk om dit op te nemen in zijn Griekse 
vertaling van het Nieuwe Testament van 1522, 

hoewel hij het in zijn twee vroegere uitgaven 
van 1516 en 1519 niet had opgenomen omdat 
hij geen enkel Grieks manuscript kon vinden 
waarin het was opgenomen” (Norman Geisler 
en Thomas Howe, 2008, pagina’s 540-541).

Anthony en Richard Hansen, beiden hoogle-
raar theologie, leggen in hun boek Reasona-
ble Belief: A Survey of the Christian Faith 
de onrechtmatige toevoeging aan de tekst als 
volgt uit: “Het was toegevoegd door enkele 
ondernemende personen in de oude Kerk, die 
meenden dat het Nieuwe Testament een groot 
gemis kende met betrekking tot direct bewijs 
voor de leer van de Drie-eenheid, waaraan deze 
personen de voorkeur gaven en daarom beslo-
ten om dat gebrek zelf maar te herstellen (…) 
Het is pure tijdverspilling om te trachten de tri-
nitarische doctrine rechtstreeks in het Nieuwe 
Testament te vinden” (1980, pagina 171).

En toch ondersteunen ook de toegevoegde 
woorden op zichzelf niet de leer van de Drie-
eenheid. Ondanks dat de toevoeging onrecht-
matig is, laat deze slechts zien dat de Vader, het 
Woord en de Heilige Geest getuigen zijn. Dit 
zegt niets over de persoonlijkheid van deze drie, 
aangezien vers 7 laat zien dat ook iets levenloos 
als water en bloed als getuigen dienen.

Nogmaals, het woord Drie-eenheid raakte 
pas algemeen in gebruik als religieuze term 
na het Concilie van Nicea in 325 na Christus, 
enkele eeuwen nadat de laatste boeken van het 
Nieuwe Testament voltooid waren. Het is niet 
een Bijbels concept.
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basis voor hun geloof is. Tot onze verrassing zijn we gedwongen toe te 
geven dat die er niet is (…).”

“Deze nalatigheid in de christelijke theologie (…) om een logische 
rechtvaardiging te verschaffen voor het fundamentele punt in haar trini-
tarische doctrine is van de grootst mogelijke betekenis. Nog voordat we 
ons richten op de vraag wat de rechtvaardiging is voor de doctrine (…), 
worden we gedwongen om onszelf af te vragen of de theologie of filosofie 
ooit enige reden heeft verschaft waarom het geloof trinitarisch zou moeten 
zijn” (“The Evolution of the Doctrine of the Trinity”, opgenomen in Essays 
on the Trinity and the Incarnation, A.E.J. Rawlinson, redactie, 1928, 
pagina’s 221-222).

Waarom geloven in een leerstelling die niet Bijbels is?

Dit is in het kort het verbazingwekkende verhaal achter de introductie 
van de leer van de Drie-eenheid – en hoe degenen die weigerden om deze 
leer te aanvaarden, gebrandmerkt werden als ketters of ongelovigen.

Maar dienen we ons begrip van God werkelijk op een doctrine te base-
ren die niet in de Bijbel is opgenomen, die pas drie eeuwen na het leven 
van Jezus Christus en de apostelen officieel werd vastgesteld, en waarover 
gedurende decennia (om niet te spreken van eeuwen daarna) werd gere-
detwist en gediscussieerd, die werd opgelegd door religieuze concilies, die 
voorgezeten werden door nieuwelingen of ongelovigen, en welke leer pas 
tot stand is gekomen door ‘vallen en opstaan’?

Natuurlijk niet. In plaats daarvan dienen we te kijken naar het Woord 
van God – en niet naar de ideeën van mensen – om te ontdekken hoe onze 
Schepper Zichzelf onthult!

Hoe wordt God in de 
Bijbel onthuld? 

“Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze 
Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en                                    

op de aarde genoemd wordt” (Efeze 3:14-15).

De meeste mensen hebben hun eigen visie op een Opperwezen. 
Maar waar komen deze meningen vandaan? Veel van deze 
standpunten zijn gebaseerd op hoe zíj God zien – gebaseerd op 
wat zij van anderen gehoord hebben en op hun eigen logica. 

Als gevolg hiervan is het woord God veel verschillende betekenissen gaan 
omvatten, waarvan de meeste bepaald vreemd zijn aan de Bijbel.

Welke betekenis is dus de juiste? Hoe onthult de Schepper Zichzelf aan 
de mens?

God openbaart Zichzelf in Zijn Woord de Bijbel (voor bewijs betref-
fende de authenticiteit van de Bijbel kunt u een gratis exemplaar van ons 
boekje Is de Bijbel waar? aanvragen of downloaden van onze website). De 
Bijbel gaat over God en Zijn relatie met de mens. De Geschriften bevatten 
een lange geschiedenis van Gods openbaring van Zichzelf aan de mens – 
van de eerste mens Adam via de profeet en wetgever Mozes tot de aposte-
len van Jezus Christus en de vroege Kerk.

In tegenstelling tot wat veel mensen aannemen, laat de Bijbel wél een 
juist beeld van God zien. Dit opmerkelijke boek onthult wat Hij wer-
kelijk is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij van ons verwacht. Het vertelt 
ons waarom we hier zijn en onthult Zijn weinig begrepen plan met Zijn 
schepping. Dit handboek van basiskennis verschilt fundamenteel van elke 
andere informatiebron. Het is werkelijk uniek, omdat het op verschillende 
manieren de handtekening van de Almachtige Zelf bevat.

De Schepper zegt in Zijn Woord: “Ik ben God, en er is er geen als Ik, 
Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de din-
gen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt 
stand” (Jesaja 46:9-10). Hij zegt ons dat alléén Hij de toekomst kan voor-
spellen, en dat niet alleen, maar Hij kan deze ook tot stand brengen. Wat 
een krachtig getuigenis van de machtige God van de Bijbel!

Maar hoe groot God ook is, onbenaderbaar is Hij niet. Hij bevindt zich 
niet buiten ons bereik. We kunnen onze geweldige Schepper wel degelijk 
leren kennen!

Hoe wordt God in de Bijbel onthuld?



30 Is God een Drie-eenheid?  31Hoe wordt God in de Bijbel onthuld?

De ware sleutel tot het leren kennen van God

De Bijbel, die door God Zelf is geïnspireerd, geeft ons de belangrijkste 
sleutel om Hem te leren kennen: “Dat staat ook in de Boeken: “Wat nie-
mand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, 
dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.” God heeft het 
ons door de Geest duidelijk gemaakt. Want voor de Geest is niets verbor-
gen, zelfs het diepste wezen van God niet” (1 Korinthe 2:9-10, Het Boek).

We moeten weten Wie God is – vanuit de geïnspireerde Schrift zelf – 
en wat Zijn verhouding tot ons is en hoe Hij Zichzelf aan ons openbaart. 
Is God één persoon, of twee of drie? Wat heeft Jezus ons gezegd over 
de natuur of het wezen van God toen Hij voortdurend verwees naar een 
Wezen, Dat Hij “de Vader” noemde? De antwoorden zullen duidelijk wor-
den als we nagaan wat de Schrift ons werkelijk leert.

Het belangrijkste punt dat we moeten begrijpen is dat God, zoals eer-
der gezegd, Zichzelf door Zijn Woord de Bijbel openbaart. De Schepper 
wil dat ieder mens Hem begrijpt zoals Hij Zichzelf in de Heilige Schriften 
openbaart. Het is van belang dat we deze waarheid zorgvuldig overwegen, 
en niet onze eigen ideeën – of misvattingen – in Zijn Woord inlezen.

In het eerste boek van de Bijbel vinden we een uiterst belangrijk punt 
met betrekking tot Gods natuur. Genesis 1 doet verslag van de scheppings-
daden van God voordat Hij de mensheid schiep. Maar let op vers 26: “En 
God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.”

Nergens in de voorgaande verzen gebruikte God de zinsnede “Laten 
Wij (…)”. Waarom gebruikt Genesis nu deze meervoudsvorm? Waarom 
hebben zo veel Bijbelvertalers door de eeuwen heen begrepen dat het 
nodig was om deze meervoudsvorm toe te passen in dit vers?

Wie is de Wij die hier genoemd wordt, en waarom is de meervoudsvorm 
Ons (Onze) tweemaal in dit vers gebruikt? Door het gehele eerste hoofd-
stuk van Genesis heen is het Hebreeuwse woord Elohim, een meervouds-
vorm van een zelfstandig naamwoord dat meer dan één entiteit aangeeft, 
vertaald met het woord “God”. Waarom heeft onze Schepper deze meer-
voudsvormen opzettelijk gebruikt? Is God meer dan één persoon? Wie en 
Wat is Hij? Bewijst dit dat God een Drie-eenheid is, zoals zovelen geloven, 
of leert dit ons iets geheel anders? Hoe kunnen we tot begrip komen?

We moeten de Bijbel zichzelf laten interpreteren

Eén van de meest fundamentele principes die we in ons achterhoofd 
moeten houden om een juist begrip van God te krijgen, is heel eenvou-
dig het volgende: de Bijbel interpreteert zichzelf. We moeten vaak ergens 
anders in de Schrift kijken om een duidelijker beeld te krijgen van de bete-
kenis van een bepaalde passage. Het Nieuwe Testament werpt licht op het 
Oude Testament en vice versa.

Genesis 1:26 kunnen we beter begrijpen als we het tegen het licht hou-
den van enkele uitspraken van de apostel Johannes. Hij begint zijn Evange-
lie door het volgende te stellen: “In het begin was het Woord en het Woord 
was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle 
dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding 
gemaakt dat gemaakt is” (Johannes 1:1-3).

Als u bij iemand bent, dan bent u iemand anders dan die persoon; u 
bent daarvan te onderscheiden. De Griekse tekst zegt hier dat Degene Die 
het Woord genoemd werd, bij “de God” was, terwijl het Woord Zelf ook 
“God” was. Het zegt niet dat het Woord “de God” was, want Ze zijn niet 
dezelfde entiteit. In plaats daarvan beschrijft Johannes duidelijk twee god-
delijke Wezens in deze passage – Degene Die de God genoemd wordt en 
Degene Die het Woord God genoemd wordt en Die bij Hem, de God, was.

In zekere zin kunnen we verwijzen naar Johannes 1:1 als het werke-
lijke begin van de Bijbel. Nog vóór het in Genesis 1:1 beschreven begin 
beschrijft het de natuur van God als Schepper. Zoals The New Bible 
Commentary: Revised stelt: “Johannes’ opmerkelijke bijdrage dient om te 
bewijzen dat het Woord al bestond vóór de Schepping” (1970, pagina 930).

Lees ook zorgvuldig de context van dit cruciale hoofdstuk in Johan-
nes. Vers 14 legt duidelijk uit Wie dit Woord uiteindelijk geworden is: “En 
het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben 
Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de 
Vader), vol van genade en waarheid.”

Het Woord is in het vlees verwekt als een fysiek menselijk wezen – Jezus 
Christus. Hoewel Hij volledig menselijk was, weerspiegelde Hij Gods 
goddelijke karakter perfect. Zoals Hebreeën 1:2 het beschrijft, was Jezus 
“de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen” (Groot 
Nieuws Bijbel). (Meer informatie over Christus’ rol als het Woord van God 
treft u aan in “In het begin was het Woord”, beginnend op pagina 42.)

Jezus Christus – “het Woord Dat leven is”

We hebben hier dus te maken met twee grote personages, twee onge-
schapen, eeuwige Wezens Die de Schepping besturen – namelijk de God, 
of God de Vader, en het Woord Dat later Jezus Christus werd, Beiden 
goddelijk. De inmiddels overleden Britse theoloog F.F. Bruce merkte het 
volgende op over de openingszinnen van het Evangelie volgens Johannes: 
“Het Persoonlijke Woord is niet geschapen en geniet niet alleen goddelijk 
gezelschap, maar Hij deelt ook in de goddelijke essentie” (The Message of 
the New Testament, 1972, pagina 105). Dit Woord was en is God samen 
met de Vader.

Later, in zijn eerste brief, voegt Johannes nog het volgende toe voor 
ons begrip: “Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij 
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met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben 
aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is” (1 Johannes 1:1, 
Nieuwe Bijbelvertaling). 

Men kan gemakkelijk het belang van dit cruciale vers over het hoofd 
zien en over de enorme betekenis ervan heen lezen. Degene Die Jezus 
Christus werd, van Wie verkondigd werd dat Hij op hetzelfde bestaans-
niveau verkeerde als God de Vader, is als menselijk wezen geboren en is 
gezien en aangeraakt door menselijke wezens – vooral door Zijn aller-
eerste discipelen, onder wie degene die deze belangrijke woorden heeft 
opgeschreven, Johannes. Deze mensen werden Christus’ apostelen – Zijn 
afgezanten – en waren bijzondere getuigen van Zijn opstanding.

Johannes schreef dat het Woord Dat bij God was vanaf het begin, 
onder de mensen heeft geleefd in het vlees. Omdat Hij als fysiek menselijk 
wezen was geboren, zagen en voelden de discipelen Hem werkelijk – ze 
spraken met en luisterden naar Degene Die, zoals meer en meer duidelijk 
zal worden, een lid was van de goddelijke familie.

Johannes gaat verder: “Het leven is geopenbaard en wij hebben het 
gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de 
Vader was en aan ons is geopenbaard” (vers 2). Het “Woord des levens” 
in 1 Johannes 1:1 wordt in vers 2 “het eeuwige leven” genoemd.

Johannes zegt vervolgens: “Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen 
wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons 

Hoe wordt God in de Bijbel onthuld?

Jezus is gestuurd door de Vader

Het pre-existente Woord, Dat later Jezus 
Christus werd, werd door de Vader in de 

hemel naar de aarde gestuurd. Het evangelie 
volgens Johannes maakt hier veelvuldig mel-
ding van. “Want God heeft Zijn Zoon niet in 
de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou 
veroordelen, maar opdat de wereld door Hem 
behouden zou worden” (Johannes 3:17). Vers 
34 voegt daaraan toe: “Want Hij Die God 
gezonden heeft, spreekt de woorden van 
God.”

Jezus zei: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe 
van Hem Die Mij gezonden heeft en 
Zijn werk volbreng” (Johannes 4:34; vergelijk 
Johannes 5:30).

Maar waar is Christus vandaan gekomen? 
Het boek Johannes is hierin ook heel duidelijk: 
“En niemand is opgevaren naar de hemel dan 

Hij Die uit de hemel neergedaald is, 
namelijk de Zoon des mensen, Die [vanaf Zijn 
opstanding] in de hemel is” (Johannes 3:13). 
Jezus zei verder nog: “Want Ik ben uit de 
hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou 
doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden 
heeft” (Johannes 6:38). Tegen de mensen 
in Zijn tijd zei Hij: “U bent van beneden [de 
aarde], Ik ben van boven; u bent van deze 
wereld, Ik ben niet van deze wereld” 
(Johannes 8:23).

Jezus stelde uitdrukkelijk: “Ik ben van de 
Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; 
Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de 
Vader” (Johannes 16:28). Jezus is dus door de 
Vader gezonden en naar Hem teruggekeerd, 
en Beiden bestaan nu samen in heerlijkheid en 
majesteit (Johannes 17:5; Hebreeën 8:1; 12:2).

Jezus Christus: “De Rots” van            
het Oude Testament

De apostel Paulus bevestigt dat de God Die 
de Israëlieten van het Oude Testament 

kenden – Degene naar Wie zij keken als hun 
“Rots” van sterkte (zie Deuteronomium 32:4; 
Psalm 18:3) – Degene was Die wij kennen als 
Jezus Christus.

Merk op wat Paulus in 1 Korinthe 10:1-4 
heeft geschreven: “En ik wil niet, broeders, dat 
u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen 
onder de wolk waren en allen door de zee zijn 
gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de 
wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke 
voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde gees-
telijke drank gedronken hebben. Zij dronken 
namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde 
[of begeleidde]; en die rots was Christus.”

Jezus was Degene Die tot Mozes sprak en 
hem de opdracht gaf om terug te keren naar 
Egypte om de Israëlieten naar de vrijheid te 
leiden. Jezus was de Heere (JHWH) Die de 
plagen veroorzaakte die over Egypte kwamen. 
Hij was de God Die de Israëlieten uit het land 
Egypte leidde en hen tijdens hun veertigjarige 
omzwervingen begeleidde. 

Hij was de Wetgever Die aan Mozes de 
wetten gaf en op regelmatige basis met Mozes 
sprak. Hij was de Heere God Die Zich door de 
nationale geschiedenis van het volk heen met 
Israël bezighield.

Ja, hoe vreemd het ook mag klinken, Jezus 
Christus is de Heere (JHWH), over Wie zo vaak 
in het Oude Testament werd gesproken.

is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus” (vers 3). De Heilige 
Schrift laat duidelijk zien dat God de Vader en Jezus Christus een goddelijke 
familie vormen (op dit onderwerp zullen we in de volgende hoofdstukken 
nader ingaan).

Ze staan in een duidelijke, liefhebbende familierelatie tot elkaar. Toen 
Hij tot de Vader sprak, zei Jezus dat God Hem had “liefgehad vóór de 
grondlegging van de wereld” (Johannes 17:24). Hij verwijst hiermee niet 
naar onze beperkte, menselijke liefde, maar naar de goddelijke, hemelse 
liefde.

Jezus Christus was de Schepper! 

De apostel Johannes schreef niet alleen het vierde evangelie en de drie 
van zijn hand in de Bijbel opgenomen brieven, maar hij schreef ook het 
boek Openbaring. In de boodschap aan de zeven gemeenten van Openba-
ring openbaarde Jezus Zichzelf als Degene Die Gods schepping tot stand 
heeft gebracht: “Zo spreekt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, 
de oorsprong van Gods schepping” (Openbaring 3:14, Willibrordverta-
ling 1995).

Hier moet opgemerkt worden dat het woord dat vertaald is met “oor-
sprong”, ook met “begin” vertaald kan worden, waardoor sommigen 
menen dat Jezus Christus Zelf de eerste schepping was. Maar de betekenis 
hier luidt dat Hij Zelf de veroorzaker van de schepping was, hetgeen ook 
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duidelijk wordt uit Johannes 1 en andere Schriftgedeelten.
Ja, Jezus is niet alleen voor onze zonden gestorven zodat wij met de 

Vader verzoend kunnen worden, maar Hij is onze Schepper. De apostel 
Paulus zegt ons in Efeze 3:9 dat “God (…) alle dingen geschapen heeft 
door Jezus Christus”. Als de Schepper van alle dingen kon alleen Jezus 
Christus de straf voor álle zonden door de gehele mensheid ooit begaan, 
betalen. Om die reden zegt Petrus ons in Handelingen 4:12: “Er is ook 
onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij 
moeten behouden worden” (NBG).

In Kolossenzen 1:16 schrijft Paulus ver-
der nog: “Want door Hem [Christus] zijn 
alle dingen geschapen die in de hemelen 
en die op de aarde zijn, die zichtbaar en 
die onzichtbaar zijn: tronen, heerschap-
pijen, overheden of machten; alle dingen 
zijn door Hem en voor Hem geschapen.”

Deze passage is allesomvattend. Jezus 
schiep “alle dingen (…) die in de heme-
len (…) zijn” – het volledige koninkrijk 
der engelen met daarin een ontelbare 
hoeveelheid engelen – en het onbe-
schrijflijk grote universum, waaronder 
de planeet aarde. Veel mensen begrijpen 
niet het duidelijke, Bijbelse feit dat Jezus 
Christus onze Schepper is!

Het boek Hebreeën bevestigt deze 
wonderbaarlijke waarheid eveneens 
door te stellen dat God de Vader “in 
deze laatste dagen tot ons gesproken 
(heeft) door de Zoon, Die Hij Erfge-

naam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft” 
(Hebreeën 1:1-2). Het overvloedige bewijs in het Nieuwe Testament laat 
zien dat God de Vader alles door het Woord geschapen heeft – Degene 
Die later Jezus Christus werd. Zodoende waren beide goddelijke Wezens 
nauw betrokken bij de schepping.

Het boek Hebreeën laat Christus zien als het Wezen door Wie de Vader 
de wereld van tijd en ruimte tot ontstaan bracht, en die “alles in stand 
(houdt) door zijn machtig woord” (vers 3, Willibrordvertaling 1995). De 
Schrift laat dus niet alleen zien dat Jezus het universum geschapen heeft, 
maar dat Hij het ook in stand houdt. Hij is werkelijk veel groter dan de 
meesten zich hadden voorgesteld!

Het boek Psalmen en de goddelijke familierelatie

Belangrijke passages in het boek Psalmen bevatten het zekere getuige-
nis van God de Vader betreffende Zijn Zoon, Jezus van Nazareth. Hierin 
vinden we dat de Vader op voorhand getuigde van de ontzagwekkende 
toekomstige rol van het Woord.

De schrijver van het boek Hebreeën haalt Psalm 2 aan: “Want tegen 
wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb 
Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal 
voor Mij tot een Zoon zijn?” (Hebreeën 1:5; vergelijk Psalm 2:7; 1 Kronie-
ken 17:13). Dit was de profetische bestemming van het Woord. Psalm 45:7 
laat ook zien dat de Vader over Zijn Zoon getuigt, zoals blijkt uit Hebreeën 
1:8: “Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw 
koninkrijk is een scepter van het recht.”

Velen die dit hoofdstuk in het boek Hebreeën hebben gelezen, lezen vol-
ledig over dit vers heen en zijn niet in staat om het enorme belang ervan te 
begrijpen. De Vader noemde Zijn Zoon, Jezus Christus, God. Christus is 
niet alleen de Zoon van God. Hij is God! Hij is een lid van de familie van 
God. De Schriften onthullen God in termen die een familierelatie aandui-
den – God de Vader en Jezus de Zoon vormen samen de Godfamilie!

We zagen reeds in Johannes 1:14 dat het Woord, Jezus Christus, “vlees 
geworden (is) en onder ons (heeft) gewoond (…) als (…) de Eniggeborene 
van de Vader”. Het Griekse woord monogenees dat in dit vers en in vers 18 
vertaald is met “Eniggeboren(e)”, bevestigt de familierelatie tussen God de 
Vader en Degene Die Jezus Christus is geworden.

Dr. Spiros Zodhiates, auteur van verscheidene boeken over de Griekse 
taal die in de Bijbel gebruikt werd, legt hierover het volgende uit: “Het 
woord monogenees is een samenstelling van het woord monos, ‘alleen’, 
en het woord genos, ‘ras, geslacht, familie’. Hier wordt ons duidelijk 
gemaakt dat Hij, die gekomen is om God te openbaren – Jezus Christus 
– van dezelfde familie, hetzelfde geslacht, hetzelfde ras is als God (…) 
Er is voldoende bewijs in de Schrift dat de Godheid een familie is” (Was 
Christ God? A Defense of the Deity of Christ, 1998, pagina 21, nadruk 
onzerzijds).

Jezus Christus bestond vóór Abraham

Verschillende passages in Johannes’ evangelie onthullen veelbeteke-
nende details die ons nog beter helpen om volledig te begrijpen Wie en 
Wat Jezus Christus was vóór Zijn menswording – Zijn verwekking in het 
vlees als menselijk wezen.

Neem bijvoorbeeld een verslag verderop in hoofdstuk 1: “De volgende 
dag zag Johannes [de Doper] Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het 
Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Híj is het van Wie 
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De apostel Johannes doet de 
opmerkelijke uitspraak dat “het 
Woord”, Dat bij God was en ook 
Zelf God was, vlees geworden is 
en onder ons heeft gewoond als 
een fysiek, menselijk wezen.
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ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij 
was er eerder dan ik” (verzen 29-30; vergelijk vers 15).

Johannes de Doper was al geboren voordat Jezus geboren werd (Lukas 
1:35-36, 57-60) en hij begon zijn bediening vóór Christus met Zijn bedie-
ning begon. Toch zei Johannes van Jezus: “Hij was er eerder dan ik.” 
Waarom? Als we heel Johannes 1 in ogenschouw nemen, kunnen we niet 
anders dan de conclusie trekken dat de reden voor Johannes’ woorden wel 
moet zijn dat hij begreep dat Jezus vóór Zijn geboorte als mens het pre-
existente Woord was (Johannes 1:14).

Toen Jezus door de Farizeeën in Johannes 8 beschuldigd werd, zei Hij 
tegen hen: “Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want 
Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben [naast de Vader in de hemel] en 
waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen 
ga” (vers 14).

Later merkte de apostel Paulus over hun gebrek aan inzicht het vol-
gende op: “De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen 
Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke sabbat 
worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken 
in vervulling doen gaan” (Handelingen 13:27, NBV).

Net als in de eerste eeuw begrijpen ook tegenwoordig slechts weinig 
mensen werkelijk Wie Jezus was, waar Hij vandaan kwam, wat Hij doet en 
wat Hij nog zal doen.

Verderop in Johannes 8 verzamelden de Joden zich rondom Jezus en 
vroegen Hem: “Voor wie geeft U Zichzelf uit?” (vers 53). Zij hadden wer-
kelijk geen idee wat de ware identiteit was van Degene met Wie zij spra-
ken. Tegenwoordig is het niet heel anders. Weinig mensen begrijpen wat 
de ware herkomst is van Jezus Christus.

Hij legde geduldig uit: “Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op 
dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd” 
(vers 56). Maar hoe was dit mogelijk? De aartsvader Abraham leefde 
ongeveer 2.000 jaar vóór Jezus’ geboorte. Degenen die Hem dit hoorden 
zeggen, daagden Hem dan ook uit: “U bent nog geen vijftig jaar en hebt U 
Abraham gezien?” (vers 57). Op deze vraag gaf Jezus een opzienbarend 
antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, 
BEN IK” (vers 58).

Hier zouden we even moeten stoppen om na te denken over wat Jezus 
zojuist heeft gezegd.

Hij verkondigde hier dat Zijn bestaan aan dat van Abraham voorafging. 
Sterker nog, de zinsnede “BEN IK” (of “IK BEN”) was voor de Joden een 
zeer bekende titel van God. Dit gaat terug op Mozes’ eerste ontmoeting 
met God bij de brandende braamstruik, ongeveer 14 eeuwen eerder.

Een belangrijke ontmoeting met Mozes

Toen God tijdens die ontmoeting aan Mozes de opdracht gaf om de 
Israëlieten uit de slavernij van Egypte te leiden, was Mozes bezorgd hoe 
de Israëlieten op hem en de opdracht die God hem gegeven had, zouden 
reageren. Hij vroeg dus aan God: “Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom 
en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, 
en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?” 
(Exodus 3:13).

Let op het antwoord van de Schepper: “En God zei tegen Mozes: iK 
Ben die iK Ben. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: iK 
Ben heeft mij naar u toe gezonden” (Exodus 3:14).

Kijk ook eens naar het volgende vers: “Toen zei God verder tegen 
Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De Heere, de God van uw 
vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, 
heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn 
Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie” (vers 15).

In de meeste vertalingen wordt het woord “Heere” met hoofdletters 
geschreven in het Oude Testament, hetgeen een vervanging is voor de 

Hoe wordt God in de Bijbel onthuld?

De apostelen begrepen dat            
Jezus de Schepper was

Het boek Hebreeën spreekt over de Zoon 
van God als het Wezen door Wie God de 

wereld heeft geschapen (Hebreeën 1:2) en 
Die “alles in stand (houdt) door zijn machtig 
woord” (vers 3, Willibrordvertaling 1995). 
Alleen God is zo machtig om dergelijke dingen 
te kunnen doen.

Johannes bevestigt dat Jezus het goddelijke 
Woord was door Wie God het universum 
heeft geschapen: “Alle dingen zijn door het 
Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen 
ding gemaakt dat gemaakt is” (Johannes 1:3; 
zie ook de verzen 1-3, 14).

Paulus stelt kernachtig dat God “alle din-
gen geschapen heeft door Jezus Christus” 
(Efeze 3:9). Ergens anders schrijft hij: “Want 
door Hem zijn alle dingen geschapen die 
in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, 
heerschappijen, overheden of machten; alle 
dingen zijn door Hem en voor Hem gescha-

pen” (Kolossenzen 1:16). Hij voegt daaraan 
in vers 17 toe: “Alle dingen bestaan tezamen 
door Hem.”

Het Oude Testament laat God zien als de 
Schepper van het universum (Genesis 1:1; 
Jesaja 40:25-26, 28). Toen de eerste christe-
nen zeiden dat Jezus Degene was door Wie 
alle dingen geschapen zijn, zeiden zij duidelijk 
dat Jezus God is.

Jezus claimde alles te zijn wat God is, en 
de discipelen geloofden en onderwezen dit. 
Zij begrepen dat Jezus “het evenbeeld van 
zijn [Vaders] wezen” was (Hebreeën 1:3, 
Willibrordvertaling 1995) en “het Beeld van 
de onzichtbare God” (Kolossenzen 1:15), en 
dat in Hem “heel de volheid van de Godheid 
lichamelijk” woont (Kolossenzen 2:9).

Zij begrepen uit Zijn eigen woorden en 
daden precies Wie Hij was en nog steeds is. 
Zij hadden Hem dit keer op keer zien bewijzen. 
Voor deze overtuiging werden zij martelaren.
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Beweerde Jezus God te zijn?

In aanvulling op Zijn duidelijke stelling in 
Johannes 8:58 dat Hij de “Ik Ben” is, maakte 

Jezus Zichzelf ook op andere manieren gelijk 
aan de JHWH van het Oude Testament. Laten 
we een aantal hiervan nader onderzoeken.

Jezus zei van Zichzelf: “Ik ben de goede Her-
der” (Johannes 10:11). David verkondigde in 
het eerste vers van de beroemde Psalm 23 “de 
Heere [JHWH] is mijn Herder”. Jezus beweerde 
de rechter van alle mensen en alle natiën te 
zijn (Johannes 5:22, 27). Joël 3:12 zegt dat de 
Heere [JHWH] zal “berechten alle heidenvolken 
van rondom”.

Jezus zei: “Ik ben het licht der wereld” (Johan-
nes 8:12). Jesaja 60:19 zegt echter: “De Heere 
[JHWH] zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw 
God tot uw sieraad.” In Psalm 27:1 zegt David: 
“De Heere [JHWH] is mijn licht en mijn heil.”

Jezus vroeg in gebed aan Zijn Vader om Hem 
weer de goddelijke heerlijkheid terug te geven: 
“En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de 
heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld 
er was” (Johannes 17:5).

In Openbaring 1:17 zegt Jezus dat Hij de 
eerste en de laatste is, hetgeen gelijk is aan wat 
JHWH van Zichzelf zegt in Jesaja 44:6: “Ik ben 
de Eerste en Ik ben de Laatste.”

Er bestaat geen twijfel over of Jezus Zichzelf 
zag als de Heere (JHWH) van het Oude Testament.

Toen Jezus werd gearresteerd, had Zijn gebruik 
van de term “Ik Ben” een verlammend effect op 
degenen die Hem kwamen arresteren. “Toen 
Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij 
terug en vielen op de grond” (Johannes 18:6). 
Het woord het is in veel vertalingen toegevoegd 
door de vertalers en komt in de originele tekst 
niet voor. Hun poging om Jezus’ antwoord gram-
maticaal kloppend te maken, verhult echter het 
feit dat Hij waarschijnlijk opnieuw beweerde de 
“Ik Ben” van het Oude Testament te zijn.

“Ik en de Vader zijn één”

Een andere opmerking van Jezus die de Joden 
in Zijn tijd in woede deed ontbranden, is te vinden 
in Johannes 10: “Ik en de Vader zijn één” (vers 

30). Dat wil zeggen, de Vader en Jezus waren 
beiden goddelijk. Net als met Zijn uitspraak in 
Johannes 8 dat Hij de “Ik Ben” is, bestond er 
geen twijfel over de bedoeling van deze uit-
spraak, zoals blijkt uit het feit dat de Joden stenen 
pakten om Hem te stenigen (Johannes 10:31).

Jezus verweerde Zich: “Ik heb u vele goede 
werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege 
welk van die werken stenigt u Mij? De Joden 
antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege 
een goed werk, maar vanwege godslastering, 
namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf 
God maakt” (verzen 32-33).

Johannes 5 laat nog een ander voorval zien 
waarbij Jezus de Joden woedend maakte met 
Zijn beweringen goddelijk te zijn. Dit gebeurde 
vlak nadat Hij op de Sabbat een kreupele man 
bij het badwater van Bethesda had genezen. 
De Joden trachtten Hem te doden omdat Hij 
dit op de Sabbat had gedaan, een dag waarop 
volgens Gods wetten geen werk verricht mag 
worden (welk gebod zij overigens verkeerd 
interpreteerden, zodat daaronder in hun ogen 
ook viel wat Jezus deed). 

Jezus deed toen een uitspraak die door 
de Joden slechts op één manier kon worden 
uitgelegd: “En daarom vervolgden de Joden 
Jezus en probeerden zij Hem te doden, omdat 
Hij deze dingen op de sabbat deed. Maar Jezus 
antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe 
en Ik werk ook.” En wat was hun antwoord? 
“Daarom dan probeerden de Joden des te meer 
Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod 
van de sabbat brak [althans, volgens hun inter-
pretatie van dit gebod], maar ook zei dat God 
Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan 
God gelijk maakte” (Johannes 5:16-18).

Jezus stelde Zijn werken gelijk aan Gods 
werken en beweerde op een aparte manier dat 
God Zijn Vader is – en een zoon is nu eenmaal 
hetzelfde wezen als zijn vader.

Jezus claimde de autoriteit te bezitten om zon-
den te vergeven

Jezus claimde overigens ook door andere 

uitspraken goddelijk te zijn. Toen Hij een ver-
lamde man genas, zei Hij tegen hem: “Zoon, 
uw zonden zijn u vergeven” (Markus 2:5). De 
schriftgeleerden die dit hoorden, meenden dat 
Hij godslasterlijke uitspraken deed. Geheel cor-
rect overigens dachten zij: “Wie kan zonden 
vergeven dan God alleen?” (verzen 6-7). 

In antwoord aan de schriftgeleerden zei Jezus: 
“Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? (…) 
Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen 
macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei 
Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem 
uw ligmat op en ga naar uw huis” (verzen 8-11).

De schriftgeleerden wisten dat Jezus hier-
door een autoriteit claimde te bezitten die 
alleen aan God toekomt. Nogmaals, de HEERE 
(JHWH) is Degene van Wie in het Oude Tes-
tament gezegd wordt dat Hij zonden vergeeft 
(Jeremia 31:34).

Christus beweerde de macht te hebben om 
doden op te wekken

Jezus claimde andermaal een macht te bezit-
ten, die alleen God bezit – namelijk om de 
doden op te wekken en te oordelen. Let op 
Zijn uitspraken hierover in Johannes 5:25-29: 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt 
en is nu dat de doden de stem van de Zoon van 
God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen 
leven (...) Allen die in de graven zijn, (zullen) 
Zijn stem (...) horen, en zij zullen eruitgaan: zij 
die het goede gedaan hebben, tot de opstan-
ding ten leven, maar zij die het kwade gedaan 
hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.”

Hij voegde hieraan in vers 21 het volgende 
toe: “Want zoals de Vader de doden opwekt en 
levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie 
Hij wil.” Toen Jezus Lazarus uit de dood opwekte, 
zei Hij tegen de zuster van Lazarus: “Ik ben de 
Opstanding en het Leven” (Johannes 11:25).

Vergelijk dit met 1 Samuel 2:6, waar staat: “De 
Heere [JHWH] doodt en maakt levend, Hij doet in 
het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen.”

Jezus’ bijzondere relatie met God

Jezus wist dat Hij uniek was in Zijn hechte 
relatie met de Vader in die zin dat Hij de Enige 

was Die de Vader bekend kon maken. “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 11:27).

Dr. William Lane Craig, een schrijver die het 
christelijk geloof verdedigt, zegt dat dit vers 
“ons zegt dat Jezus beweerde de Zoon van God 
te zijn op een exclusieve manier en in een abso-
lute betekenis. Jezus zegt hier dat zijn vader-
zoonrelatie met God uniek is. En Hij claimt ook 
de enige te zijn die aan de mensen de Vader 
bekend kan maken. Met andere woorden, Jezus 
beweert de absolute openbaring van God te 
zijn” (Reasonable Faith, 1994, pagina 246).

Daarnaast verkondigde Hij: “Ik ben de Weg, 
de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de 
Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).

Christus’ claim om te beschikken over het eeu-
wige lot van mensen

Op verschillende momenten verklaarde Jezus 
dat Hij Degene was door Wie men eeuwig leven 
kon verkrijgen. “En dit is de wil van Hem Die Mij 
gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in 
Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem 
doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 
6:40; vergelijk de verzen 47 en 54).  

Dr. Craig voegt eraan toe: “Jezus benadrukte 
dat de houding van de mensen ten opzichte 
van Hem de doorslaggevende factor zou zijn in 
Gods oordeel op de dag des oordeels. ‘En Ik zeg 
u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die 
zal ook de Zoon des mensen belijden voor de 
engelen van God. Maar wie Mij verloochenen 
zal voor de mensen, die zal verloochend wor-
den voor de engelen van God’ (Lukas 12:8-9).”

“Vergis u niet: als Jezus niet de goddelijke 
zoon van God zou zijn, dan zou deze bewering 
slechts beschouwd kunnen worden als het 
meest bekrompen en aanstootgevende dogma. 
Want Jezus zegt hier dat het behoud van men-
sen afhangt van hun belijdenis van Jezus Zelf” 
(Reasonable Faith, 1994, pagina 251).

Jezus wist dat Hij, net zoals de Vader, god-
delijk is en dat Hij het recht bezit om die dingen 
te doen, waartoe alleen God het recht heeft.
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Hebreeuwse medeklinkers 
J-H-W-H (ook bekend als het 
Tetragrammaton, hetgeen 
“vier letters” betekent). Tegen-
woordig weet niemand met 
zekerheid hoe deze naam moet 
worden uitgesproken, maar de 
algemeen aanvaarde uitspraak 
is Jahweh.

Numeri 6:22-27, Exodus 
6:3 en 15:3 verwijzen naar 
JHWH zijnde Gods naam. De 
naam JHWH is qua beteke-
nis vrijwel gelijk aan “Ik Ben” 
(in het Hebreeuws: Hayah). 
Beide impliceren een eeuwig, 
zelf-inherent bestaan (vergelijk 
Johannes 5:26). Hoewel het onmogelijk is om correct en rechtstreeks in het 
Nederlands te vertalen, omvat JHWH onder meer de volgende betekenis-
sen: “Degene Die altijd bestaat”, “De Zelfbestaande” – beide verwijzen 
naar het feit dat God een ongeschapen Wezen is – en “De Eeuwige”. Deze 
titels kunnen alleen op God slaan, Wiens bestaan van eeuwig is. Niemand 
heeft God gemaakt.

Tegen deze achtergrond hoeft er dus geen twijfel over te bestaan wat 
Jezus bedoelde toen Hij in Johannes 8:58 zei dat Hij was vóór Abraham 
was, en Hij naar Zijn eeuwigdurende bestaan verwees met de term “Ik 
Ben”. De Joden realiseerden zich wat Hij bedoelde, en dat is ook de reden 
waarom zij Hem terstond trachtten te stenigen (vers 59). Jezus zei hier dat 
Hij de God van Israël Zelf was.

Voor de Joden bestond er allerminst twijfel over Wie Jezus beweerde te 
zijn. Hij zei dat Hij Degene was van Wie het volk Israël begreep dat Hij de 
ware God is. Door een beroep te doen op de naam “Ik Ben” zei Jezus dat 
Hij de God was Die de Hebreeërs kenden onder de naam JHWH. Deze 
naam werd als zó heilig beschouwd, dat een toegewijde Jood deze naam 
nooit zou uitspreken. Dit was een speciale naam voor God – een naam die 
alleen naar de ene, ware God kan verwijzen.

Dr. Norman Geisler concludeert in boek Christian Apologetics het vol-
gende: “Gezien het feit dat de Jehova van het Joodse Oude Testament zijn 
naam, eer en glorie niet aan een ander wilde geven [Jesaja 42:8], is het 
nauwelijks een wonder dat de woorden en daden van Jezus van Nazareth 
maakten dat de Joden uit de eerste eeuw stenen opnamen en woorden als 
‘godslastering’ uitten. Al die dingen die de Jehova van het Oude Testament 

ten aanzien van zichzelf claimde, claimde Jezus van Nazareth ook ten aan-
zien van zichzelf” (2002, p. 331).

Wie was de God van het Oude Testament?

Als de machtige “Ik Ben” was Jezus Christus de Rots Die de kinderen 
van Israël begeleidde in de woestijn toen zij Egypte verlieten (zie Deutero-
nomium 32:4). Paulus schreef: “En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet 
van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee 
zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en 
allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geeste-
lijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, 
die hen volgde [begeleidde]; en die rots was Christus” (1 Korinthe 10:1-4).

Van de “Ik Ben” van het Oude Testament wordt verder geschreven dat 
Hij “barmhartig en genadig” is (Exodus 34:6). Het Nieuwe Testament zegt 
ons dat Jezus “vol van genade en waarheid” is (Johannes 1:14). Jezus Chris-
tus is “gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8).

Wel moet opgemerkt worden dat er ook Schriftgedeelten in het Oude 
Testament te vinden zijn waar JHWH duidelijk verwijst naar God de 
Vader. Bijvoorbeeld in Psalm 110:1, waar koning David zegt: “De Heere 
[JHWH] heeft tot mijn Heere gesproken (…).” JHWH duidt hier op de 
Vader, Die spreekt tot Davids Heere, Degene Die later Jezus Christus 
werd. Vaak verwijst de naam JHWH naar Degene Die later Jezus Christus 
werd – en soms worden zowel de Vader als Christus samen aangeduid, net 
zoals met de naam God vaak het geval is.

Bedenk dat niemand, met uitzondering van Jezus, ooit de Vader gezien 
heeft (Johannes 1:18; 5:37; 6:46; 1 Johannes 4:12). Toch hebben Abraham, 
Jakob, Mozes en anderen allen God gezien (Genesis 18; 32:30; Exodus 24:9-
11; 33:17-23). Dat betekent dus dat zij de JHWH, de “Ik Ben”, het Woord, 
de latere Jezus Christus, hebben gezien. Hij was het Die rechtstreeks met de 
mensen te maken had als God in de tijd van het Oude Testament.

Jezus Christus stierf later voor onze zonden en werd de ultieme midde-
laar tussen God en mens (1 Timotheüs 2:5), een rol die Hij al gedeeltelijk 
vervuld had als het pre-existente Woord vóór Zijn geboorte als mens.

Het Woord was dus werkelijk de God van het Oude Testament – en toch 
vervulde de Vader deze rol evenzeer. Jezus trad namelijk voor de Vader op 
als Zijn Woordvoerder (vergelijk Johannes 8:28; 12:49-50; wij verwijzen 
u op dit punt nogmaals naar “In het begin was het Woord”, beginnend op 
pagina 42). 

Bovendien kan het in sommige passages in het Oude Testament moei-
lijk zijn om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee grote 
personages, terwijl het Nieuwe Testament op dit punt heel duidelijk is.

Aangezien Jezus is gekomen om de Vader te openbaren (Mattheüs 

Hoe wordt God in de Bijbel onthuld?

De Bijbel onthult dat het goddelijke 
Wezen, de latere Jezus Christus, Degene 
was Die alles geschapen heeft en met de 
oude Israëlieten omging als de God van 
het Oude Testament.
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“In het begin was het Woord”

De apostel Johannes begint zijn verslag van 
het leven van Jezus Christus met deze 

verklaring: “In het begin was het Woord en het 
Woord was bij God en het Woord was God. 
Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn 
door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord 
is geen ding gemaakt dat gemaakt is (…) En 
het Woord is vlees geworden en heeft onder 
ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggebo-
rene van de Vader), vol van genade en waar-
heid” (Johannes 1:1-3, 14).

Dit “Woord” – het Griekse woord Logos – 
werd dus een mens van vlees en bloed, Jezus 
Christus. Hij draagt overigens nog steeds de 
naam “het Woord van God” (Openbaring 19:13).

Hoe kunnen we dit begrijpen? God schiep 
het universum door het pre-existente Woord, 
Dat Christus werd. Het Woord was bij God en 
was tegelijkertijd Zelf ook God. Velen gebrui-
ken dit als argument voor de Drie-eenheid en 
beweren dat hier gezegd wordt dat twee god-
delijke personen samen één wezen zijn. Maar is 
dat wat het inhoudt?

Let op dat er in de oorspronkelijke Griekse 
tekst staat dat het Woord bij “de God” was 
en Zelf “God” was (dus in dit geval niet voor-
afgegaan door “de”). Het Woord was niet de 
God, aangezien Zij samen niet dezelfde entiteit 
waren. Maar Hij was nog altijd God.

We dienen “God” in dit verband te zien als 
een type wezen – het goddelijke, heilige, eeu-
wig levende God-type – maar ook als de naam 
voor dat type wezen (zie ook Efeze 3:14-15).

In het begin was dus het Woord (Christus), 
en het Woord was met de God (de Vader) en 
het Woord droeg ook dezelfde naam, name-
lijk God! Natuurlijk had het Woord niet God 
genoemd kunnen worden tenzij Hij net als 
de Vader was. Dat wil zeggen dat God is Wie 
Hij was en Wat Hij was (en is).

We zien hier dus twee goddelijke Wezens – 
niet één enkel Wezen bestaande uit drie perso-
nen. Maar waarom werd het goddelijke Wezen 
Dat later Christus werd “het Woord” genoemd? 

De Engel van Gods aanwezigheid

Van de vele vermeldingen in het Oude 
Testament van engelen van God zijn er enkele 
(Genesis 16:10-13; 22:11-12; Exodus 3:2-6; 
Richteren 13:3-22) waar Degene Die “de Engel 
van de Heere” genoemd wordt tegelijkertijd 
geïdentificeerd wordt als “de Heere”. Maar hoe 
kan een engel van God ook God Zelf zijn? Dit 
slaat duidelijk op dezelfde figuur als naar Wie 
verwezen wordt als “de Engel van Zijn aange-
zicht” in Jesaja 63:9 of “de Engel van God” Die 
God stuurde om de Israëlieten te leiden op hun 
reis door de woestijn naar het Beloofde Land 
(Exodus 14:19, 23:20).

Het hier gebruikte woord “Engel” kan ver-
warring teweegbrengen, omdat het normaliter 
gebruikt wordt om te verwijzen naar geschapen 
geestelijke wezens die ondergeschikt zijn aan 
God. Het Hebreeuwse woord dat hier in het 
Oude Testament voor wordt gebruikt, mal’ach, 
betekent eenvoudigweg “boodschapper”, zoals 
ook het nieuwtestamentische Griekse equiva-
lent angelos betekent (waarvan ons woord 
engel afkomstig is).

In het Hebreeuws en het Grieks kunnen 
deze woorden duiden op zowel een menselijke 
als een geestelijke boodschapper. In dit geval 
is sprake van de Boodschapper van God, 
Die ook Zelf God is. Het is duidelijk dat er 
maar één Wezen is Dat aan deze beschrijving 
voldoet. Het is een volledige parallel voor het 
Woord van God, Dat ook God is.

Neem bijvoorbeeld de volgende oudtesta-
mentische profetie die in het Nieuwe Testament 
gebruikt wordt om te verwijzen naar Johannes de 
Doper en Jezus Christus. God zei: “Zie, Ik zend 
Mijn engel [mal’ach, hier Johannes de Doper], 
die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal 
naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het 
zoeken bent, de Engel [mal’ach] van het verbond 
[dat wil zeggen, Jezus Christus, de Middelaar van 
het Nieuwe Verbond], in Wie u uw vreugde 
vindt. Zie, Hij komt” (Maleachi 3:1; vergelijk Mat-
theüs 11:9-11; Markus 1:1-2; Hebreeën 12:24).

Hier wordt met de “Heere” bedoeld God, 
want Hij komt “naar Zijn tempel”. Toch is Hij 
ook een Boodschapper – een mal’ach, de 
term die op andere plaatsen vertaald wordt 
met engel. Jezus is dus de Heere God. Toch is 
Hij ook de Boodschapper of Engel van God de 
Vader. En Christus’ rol als Boodschapper heeft 
een grote betekenis voor Zijn titel als het Woord 
van God. 

De Woordvoerder en de letterlijke betekenis 
van Logos

Als Gods Boodschapper sprak Jezus namens 
God. Dat deed Hij toen Hij naar de aarde kwam 
als mens. Dat deed Hij bij de schepping van 
de mens. En dat deed Hij bij de schepping van 
het universum. De uitspraak in Johannes 1:3, 
namelijk dat God alles gemaakt heeft door het 
Woord Dat later Christus werd, wordt in andere 
Schriftgedeelten ook gedaan (zie Efeze 3:9; 
Kolossenzen 1:16-17).

Dit sluit nauw aan bij eerdere Bijbelse pas-
sages: “Door het Woord van de Heere is de 
hemel gemaakt (…) Want Híj spreekt en het 
is er, Híj gebiedt en het staat er” (Psalm 33:6, 
9). Wie was Degene Die sprak? Uit deze ver-
wijzingen blijkt overduidelijk dat God de Vader 
het eigenlijke scheppingswerk verrichtte door 
of door middel van het Woord Dat later Jezus 
Christus werd.

Jezus Christus is Degene Die sprak waar-
door het universum tot stand kwam – maar 
slechts door de wil van de Vader. Jezus legde 
uit in Johannes 8:28 “dat Ik vanuit Mijzelf niets 
doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn 
Vader Mij heeft onderwezen” (zie ook Johannes 
12:49-50). Jezus is dus de Woordvoerder van 
de Vader, een rol die sommigen gelijkgesteld 
hebben aan de naam Logos. Dit is bepaald 
legitiem, maar dit vereist ook enige uitleg, 
aangezien logos letterlijk niet verwijst naar een 
spreker maar naar hetgeen gesproken is.

Wat betekent het Griekse woord logos 
eigenlijk? De Enhanced Strong’s Lexicon 
(1992) geeft de volgende mogelijke beteke-
nissen: “Een woord, uitgesproken door een 
levende stem (…) wat iemand heeft gezegd 

(…) een ononderbroken gesproken voordracht 
(…) doctrine, leerstelling (…) rede, het men-
tale vermogen om te denken.”

De HCSB Study Bible merkt op: “Net 
als het hieraan verwante werkwoord lego 
[spreken], verwijst het woord logos meestal 
naar ofwel gesproken ofwel geschreven com-
municatie. Het betekent in sommige contexten 
verklaring of verslag” (2010, pagina 1801, 
“Logos”, nadruk in het origineel).

In sommige gevallen is het Joodse gebruik 
van deze term in de eerste eeuw verbonden 
aan het gebruik in Johannes 1. Maar de vraag 
blijft: hoe kunnen we Christus zien als iets 
wat gesproken is, de letterlijke betekenis van 
Logos, als we weten dat Hij Degene is Die 
namens God spreekt?

Zowel Boodschapper als boodschap

Laten we als antwoord een tegenvraag stel-
len: dienen al Christus’ andere titels op dezelfde 
manier begrepen te worden? Wat te denken van 
“de Alfa en de Omega” in Openbaring 1:8? Is 
Christus werkelijk twee letters van het Griekse 
alfabet? Of de naam “het Lam van God” in 
Johannes 1:36? Is Christus werkelijk een jong 
schaap? Het is eenvoudig om te zien dat titels in 
de Bijbel vaak een figuurlijke betekenis hebben.

The New Unger’s Bible Dictionary 
werpt hier nog meer licht op door te wijzen op 
het volgende: “Woorden zijn het transportmid-
del voor de openbaring van de gedachten en 
bedoelingen van de geest aan anderen. In de 
Persoon van de vleesgeworden Logos maakte 
God Zichzelf volledig bekend aan de mens. 
Niets dat door de mens gekend kan worden 
met betrekking tot God is verborgen door de 
vleesgeworden Godheid. Als het Woord vormt 
Christus de complete en ultieme goddelijke 
openbaring” (1988, pagina 780, “Logos”).

Christus vertegenwoordigde de Vader volle-
dig. Hij leefde geheel volgens hetgeen de Vader 
beval en Hij bracht de gedachten van Zijn Vader 
over aan de mens. Hij sprak namens Zijn Vader 
als Gods Woordvoerder. Maar de boodschap 
die Christus bracht, omvatte niet alleen spreken; 
Zijn hele leven zélf was een boodschap.



44 Is God een Drie-eenheid?  45

11:27), is de meest logische conclusie natuurlijk dat de Vader in het alge-
meen niet bekend was bij degenen die leefden in de tijd van het Oude Tes-
tament – met uitzondering van enkele Hebreeuwse patriarchen en profeten. 
Koning David is bijvoorbeeld één van de weinigen die dit begreep.

Hebreeën 1:1-2 (hiervoor al gedeeltelijk aangehaald) zegt: “Nadat God 
voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door 
de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de 
Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de 
wereld gemaakt heeft.”

Uit deze openingspassage van het boek Hebreeën volgt duidelijk dat 
de Vader de bewegende kracht is achter het gehele Oude Testament. De 
context laat zien dat vers 2 een interpretatie is van vers 1. Hoewel God de 
Vader de uiteindelijke kracht is achter de Hebreeuwse Bijbel, is het door 
Jezus Christus dat Hij het gehele universum heeft geschapen.

Het belangrijke principe dat de Bijbel de Bijbel interpreteert, helpt 

ons om de intentie van Hebreeën 1:1 te begrijpen in het licht van andere 
Schriftgedeelten. Net zoals God alles geschapen heeft dóór het pre-
existente Woord, de latere Jezus Christus (Efeze 3:9; Kolossenzen 1:16; 
Johannes 1:3), zo heeft Hij ook 
dóór Christus het Woord met de 
mensheid gehandeld.

Jezus – zowel God als mens

Jezus Christus is nu de mid-
delaar tussen God de Vader en 
de mens. Maar om die cruciale 
rol perfect te kunnen vervul-
len, moest Hij wel zowel God 
als mens zijn geweest. Hij was 
werkelijk een mens in elke bete-
kenis van dat woord – anders 
zouden wij geen verlossing van 
onze zonden hebben. De apostel 
Paulus noemt Hem “de mens 
Christus Jezus” (1 Timotheüs 
2:5), net zoals de apostel Petrus deed (Handelingen 2:22).

Paulus zegt ons dat we dezelfde nederige, dienstbare houding als van 
Jezus Christus moeten hebben: “Hij die bestond in de gestalte van God 
heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft 
zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de 
mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd; 
Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis” (Filippenzen 
2:6-8, Willibrordvertaling 1995).

Jezus’ mens-zijn was volledig en compleet in die zin dat Hij als fysiek 
menselijk wezen een leven leefde, dat eindigde in de dood. Hij werd hon-
gerig en at, Hij werd vermoeid en rustte uit, Hij liep en sprak net als elk 
ander menselijk wezen. Er was niets in Zijn fysieke voorkomen waarin 
men Hem van een andere Joodse man uit Zijn tijd zou kunnen onderschei-
den (Jesaja 53:2).

Het belangrijkste verschil was op het geestelijke vlak. Jezus ontving 
voortdurend de benodigde geestelijke kracht van de Vader (vergelijk 
Johannes 5:30; 14:10). Hij bezat Gods Geest zelfs vanaf Zijn verwekking 
in de baarmoeder van Maria door de Heilige Geest. Hoewel Hij net als 
ieder van ons verzocht is geweest, overtrad Jezus nooit Gods wet. Hij zon-
digde nimmer (2 Korinthe 5:21; Hebreeën 4:15; 1 Petrus 2:22).

Eén van de meest bedrieglijke ketterijen in de 2.000-jarige geschiedenis 
van het christendom is dat Jezus Christus niet werkelijk een mens zou zijn 

Hoe wordt God in de Bijbel onthuld?

De claim van Jezus’ discipelen

Degenen die Jezus persoonlijk kenden en 
door Hem onderwezen waren, en die ver-

volgens het grootste gedeelte van het Nieuwe 
Testament hebben geschreven, zijn uitermate 
consistent in Jezus’ beweringen over Zichzelf. 
Zijn discipelen waren monotheïstische Joden. 
Het feit dat zij ermee instemden dat Jezus God 
was, en dat zij vervolgens hun leven gaven 
voor deze overtuiging, laat zien dat zij had-
den ingezien dat de uitspraken van Jezus over 
Zichzelf zó overtuigend waren, dat ze er geen 
twijfel meer over lieten bestaan.

De schrijver van het eerste evangelie, 
Mattheüs, begint met het verhaal over de 
maagdelijke geboorte van Jezus. Mattheüs 
geeft commentaar op deze wonderbaarlijke 
gebeurtenis door te citeren uit Jesaja 7:14: 
“Zie, de maagd zal zwanger worden en een 
Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel 
geven; vertaald betekent dat: God met ons” 
(Mattheüs 1:23). Mattheüs maakt duidelijk 
dat hij begrijpt dat dit kind God is – “God 
met ons”.

Johannes is eveneens expliciet in de pro-
loog van het door hem opgeschreven evan-
gelie. “In het begin was het Woord en het 
Woord was bij God en het Woord was God 

(...) En het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond” (Johannes 
1:1, 14).

Sommige discipelen spraken Jezus recht-
streeks aan met God. Toen Thomas Zijn 
wonden zag, riep hij uit: “Mijn Heere en mijn 
God!” (Johannes 20:28). Sommigen menen 
dat dit slechts een uitspraak is om uitdruk-
king te geven aan zijn verrassing. Dergelijk 
profaan gebruik van Gods naam zou onac-
ceptabel zijn geweest voor de Joden van die 
tijd. Paulus verwijst naar Jezus in Titus 2:13 
als “de grote God en onze Zaligmaker, 
Jezus Christus”. Petrus noemt Hem even-
eens “onze God en Zaligmaker, Jezus 
Christus” (2 Petrus 1:1).

Het boek Hebreeën benadrukt door het 
gehele boek heen dat Jezus God is. Hebreeën 
1:8 laat zien dat Psalm 45:7 op Jezus Christus 
slaat: “Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw 
troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid.” 
Andere delen van dit boek leggen uit dat 
Jezus hoger is dan de engelen (1:4-8, 13), dat 
Hij superieur is aan Mozes (3:1-6), en dat Hij 
groter is dan de hogepriesters (4:14-5:10). Hij 
is groter dan al dezen omdat Hij God is – 
samen met de Vader. 

De Schrift beschrijft dat Jezus Christus vóór 
Zijn geboorte als mens als God bestond 
samen met de Vader. De avond voor Zijn 
kruisiging bad Hij dat de Vader Zijn heerlijk-
heid, die Hij deelde met de Vader toen Hij 
nog bij de Vader was, weer zou herstellen – 
hetgeen gebeurde na Zijn opstanding.
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“Eén God: de Vader (…) en                
één Heere: Jezus Christus”

E en aantal Schriftgedeelten identificeert 
Jezus Christus als God samen met God de 

Vader. Toch beweren sommigen dat de apostel 
Paulus in 1 Korinthe 8 de goddelijkheid van 
Christus ontkent door de titel God alleen op 
de Vader toe te passen. Laten we onderzoeken 
wat Paulus hier wérkelijk heeft gezegd – en wat 
hij níet heeft gezegd.

In een discussie of christenen wel of geen 
vlees zouden mogen eten dat aan afgoden was 
geofferd, erkende Paulus dat afgoden zonder 
enige macht waren en valse goden vertegen-
woordigden door te zeggen: “Wat dus het 
eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat 
een afgod niets is in de wereld en dat er geen 
andere God is dan Eén. Want al zijn er ook die 
goden genoemd worden, hetzij in de hemel, 
hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele 
heren zijn), toch is er voor ons maar één God: 
de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor 
Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie 
alle dingen zijn en wij door Hem” (verzen 4-6). 

Betekent dus het feit dat er “voor ons maar 
één God, de Vader” is, dat Jezus niet ook God 
kan zijn? Op het eerste gezicht kan dat zo 
lijken. Maar wat denkt u van de volgende paral-
lelle vraag die op dezelfde passage gebaseerd 
is: betekent het feit dat er “voor ons maar (…) 
één Heere: Jezus Christus” is, dat de Vader niet 
ook Heere kan zijn?

Dit is natuurlijk niet het geval, want de Vader 
is zeer zeker ook Heere – hetgeen Meester en 
Heerser betekent. Jezus bad: “Ik dank U, Vader, 
Heere van de hemel en van de aarde” 
(Mattheüs 11:25). Jezus is waarlijk Heer, maar 
het is duidelijk dat de Vader Heer is boven Hem. 
Dit spreekt echter Paulus’ uitspraak niet tegen. 

In plaats van Jezus van goddelijkheid uít te 
sluiten, zou het zorgvuldig lezen van 1 Korinthe 
8:4-6 ons moeten helpen inzien dat Hij juist ín 
de goddelijke identiteit besloten wordt. Paulus 
bevestigt kort het contrast tussen het heidense 
polytheïsme (het geloof in meerdere goden) en 

het ware monotheïsme (het geloof in slechts 
één God). Maar waarom beperkt hij zijn beves-
tiging dat “er geen andere God is dan Eén” 
niet door slechts te stellen dat er “één God: de 
Vader” is? Waarom noemt hij in deze context 
zelfs nog dat er “één Heere: Jezus Christus” is?

Het is duidelijk dat de reden hiervoor is dat 
Jezus een belangrijk onderdeel vormt 
van wat God is. Net als op andere plaatsen 
laat Paulus hier zien dat hoewel “alle dingen”  
uiteindelijk van God de Vader zijn, deze eigen-
lijk gemaakt zijn door Jezus Christus. En Jezus 
heerst over dit alles als Heer onder de Vader.

Duidt “Heere” op goddelijkheid?

Sommigen menen dat van de hier gebruikte 
termen “God” en “Heere” alleen de term 
“God” in deze context duidt op goddelijkheid. 
Het is juist dat de term Heere niet altijd god-
delijkheid aanduidt. Het kan verwijzen naar 
iedere heer of leider – goddelijk, menselijk of 
anderszins. We moeten hier echter wel het 
door Paulus gebruikte parallellisme opmerken. 
Hij verwijst zowel met de term “vele goden” 
als met de term “vele heren” naar de hei-
dense “zogenaamde goden” (Willibrordverta-
ling 1995). Hij vat de laatste term “heren” dus 
onder de “zogenaamde goden” – of het nu de 
“zogenaamde goden” van de heidenen zijn of 
de menselijke leiders: beide werden goddelijk 
beschouwd. Parallel hieraan verwijst Paulus 
naar de ware God als zowel “één God” als 
“één Heer”. Het woord “Heer” duidt in deze 
context dus evenzeer op goddelijkheid.

Het is zelfs zo dat deze passage veel meer 
kracht en macht aan de Heer Jezus Christus toe-
kent dan wat de heidense afgodendiensten aan 
hun verschillende goden toekenden. Dit punt 
is van groot belang om de voorliggende vraag 
goed te kunnen begrijpen. Paulus erkende het 
‘etiket’ “goden” voor de heidense voorwerpen 
van aanbidding, waarvan men meende dat elk 
een beperkte macht bezat. Hij maakt echter 

duidelijk dat Jezus, “door Wie alle dingen 
zijn”, de Maker is van alles wat bestaat, waar-
onder wijzelf dus ook vallen!

Uit de door Paulus hier gebruikte terminolo-
gie kan niets anders volgen dan dat Jezus god-
delijk is. Want hoe kan een zogenaamde godin 
als Aphrodite of Venus, godin van de liefde en 
Avondster, als godin geclassificeerd worden als 
Jezus, de Maker van alle sterren, van alle man-
nen, vrouwen en van menselijke liefde niet als 
god geclassificeerd wordt?

Met deze kennis in het achterhoofd erkennen 
sommigen dat Jezus een god is – maar dat zou 
betekenen dat Hij slechts op een beperkt vlak 
macht heeft. Jezus heeft echter heerschappij 
over alles wat bestaat, met uitzondering echter 
van slechts één ding – de Vader, Die boven Hem 
staat. Jezus is dus ondergeschikt aan de Vader, 
maar de Vader heeft aan Hem “alle macht” 
over “alle dingen” gegeven (Mattheüs 28:18; 1 
Korinthe 15:27-28). 

Beiden zijn cruciaal voor de definitie van God 

Als dus zowel de Vader als de Zoon God 
zijn en Zij ook beiden Heer zijn, waarom maakt 
Paulus dan een onderscheid tussen hen als 
“één God, de Vader” en “één Heere, Jezus 
Christus”? Hoewel dit niet expliciet tot uitdruk-
king komt, wordt deze classificatie nog op een 
andere plaats in de Schrift toegepast. In Psalm 
110:1 verwijst Israëls koning David naar een 
Heer als middelaar tussen God en hemzelf. 
Het vers begint als volgt: “De Heere [JHWH] 
heeft tot mijn Heere gesproken...” Zoals het 
Nieuwe Testament duidelijk maakt, duidt in dit 
geval JHWH (de Eeuwige God) op de Vader, 
Die spreekt tot Degene Die later Jezus Christus 
werd, Davids directe Heer, Die namens de Vader 
regeert.

We hebben daarnaast Jezus’ eigen gebed tot 
de Vader op de avond vóór Zijn dood, waarin 
Hij zei: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U 
kennen, de enige waarachtige God, en Jezus 
Christus, Die U gezonden hebt” (Johannes 
17:3). Sommigen menen dat dit vers op een 
zelfde wijze de goddelijkheid van Christus ont-
kent, maar dat doet het volstrekt niet. Naast 

het feit dat Jezus dit heeft gezegd terwijl Zijn 
macht nog beperkt was vanwege Zijn men-
selijke lichaam, zodat alleen de Vader op dat 
moment in het universum kon optreden als 
God (Johannes 5:30; 14:10), was het Zijn over-
duidelijke bedoeling om op de Vader te wijzen 
als de ware focus van onze aanbidding, waarbij 
Hijzelf als vertegenwoordiger van de Vader zou 
optreden als middelaar.

Dit laatste feit is duidelijk wat Paulus ook 
voor ogen had. Door de Vader als de Enige God 
bekend te maken, verwees hij daarmee naar 
de exclusiviteit van Zijn positie, niet naar de 
exclusiviteit van Zijn goddelijke natuur. Paulus 
erkende de Vader als de Almachtige en de 
focus van onze aanbidding. Hoewel “allen de 
Zoon eren zoals zij de Vader eren” (Johannes 
5:23), mag het duidelijk zijn dat onze verering 
van de Zoon ondergeschikt is aan onze verering 
van de Vader. Wij vereren de Zoon op deze 
wijze, omdat de Vader dit zo heeft opgedragen. 
De Zoon is dus niet de God in de zin van de 
Almachtige – en Paulus heeft Hem daarom niet 
in deze benaming opgenomen.

Door van Jezus te zeggen dat Hij de ene Heer 
was, legde hij de nadruk op Zijn rol als Degene 
Die Gods gezag over de schepping uitoefent – 
waarbij de nadruk ligt op het feit dat de Vader 
dit dus niet op directe wijze doet, maar dit 
doet door middel van Jezus Christus. Dit feit 
is een cruciaal aspect van het beschrijven van 
God. En, Jezus is onze rechtstreekse Heer en 
Meester – terwijl de Vader de ultieme Heer 
en Meester is. Er is echter geen onderscheid in 
loyaliteit, want toewijding aan Christus is de 
manier waarop we toegewijd zijn aan God. 

Dit is, in schril contrast met de wedijverende 
goden van het heidense polytheïsme, Paulus’ 
korte uitleg van het ware monotheïsme – God 
de Vader is oppermachtig en werkt door de 
Zoon, Die Zijn wil perfect ten uitvoer brengt, 
terwijl Zij samen in eenheid verbonden zijn. Het 
is door Jezus dat wij de Vader aanbidden en 
dienen. We zien dus dat Paulus in 1 Korinthe 
8 niet de godheid van Christus ontkende, maar 
deze veeleer bevestigde met behulp van zorg-
vuldig gekozen woorden.
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geweest – dat Hij dus ook niet echt verzocht werd om te zondigen. De apos-
tel Johannes veroordeelde deze leerstelling in de sterkste bewoordingen (1 
Johannes 4:3; 2 Johannes 7).

Deze ketterij ontstond in de eerste eeuw en bestaat thans nog steeds – 
en deze ketterij leidt nog immer mensen weg van de waarheid van God. 
We dienen te erkennen dat als Jezus niet werkelijk mens is geweest, Zijn 
offer voor onze zonden van nul en generlei waarde zou zijn geweest.

De Zoon des mensen en de Zoon van God

Jezus Christus wordt meer dan 80 keer in het Nieuwe Testament “de 
Zoon des mensen” genoemd. Het was de term die Hij Zelf het meest 
gebruikte om naar Zichzelf te verwijzen.

Christus verwees keer op keer naar Zichzelf als de Zoon des mensen in 
combinatie met Zijn lijden en Zijn offerdood voor de zonden van de mens-
heid (Mattheüs 17:22; 26:45; Markus 9:31; 14:41). Hoewel Hij van god-
delijke komaf was, vereenzelvigde Hij Zich vrijwillig met onze menselijke, 
benarde toestand – het lijden en verdriet van het menselijk geslacht. De 
profeet Jesaja profeteerde aangaande Hem dat Hij “een Man van smarten, 
bekend met ziekte” was (Jesaja 53:3).

Jezus had medelijden met onze menselijke zwakheden en moeilijkhe-
den, en zegt ons: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en 
Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoe-
dig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn 
juk is zacht en Mijn last is licht” (Mattheüs 11:28-30).

Hij noemde Zichzelf ook de Zoon des mensen toen Hij verwees naar 
Zijn rol als de toekomstige Heerser over de mensheid in het komende 
Koninkrijk van God (Mattheüs 19:28). Hij gebruikte deze term zelfs toen 
Hij Zichzelf omschreef als “Heer van de Sabbat”, waarbij Hij beschreef 
hoe de Sabbat op de zevende dag met ontferming en medeleven in acht 
dient te worden genomen (Markus 2:27-28; Mattheüs 12:8; Lukas 6:5).

Toen Hij in de buurt van Caesarea Filippi kwam, vroeg Jezus aan Zijn 
discipelen: “Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?” 
(Mattheüs 16:13). In hun antwoord haalden zij verschillende meningen 
aan die de ronde deden ten aanzien van Jezus’ identiteit, maar die onjuist 
waren. Simon Petrus antwoordde door te zeggen: “U bent de Christus, de 
Zoon van de levende God” (vers 16).

Jezus merkte op dat de Vader Zelf deze wonderbaarlijke waarheid aan 
Petrus had geopenbaard (vers 17). Ook de andere apostelen van Jezus kwa-
men tot erkenning van deze zelfde waarheid, zoals op andere plaatsen in het 
Nieuwe Testament te lezen is (Mattheüs 14:33; Johannes 20:31; Romeinen 
1:3-4).

Terwijl Jezus dus volledig mens was, was Hij tegelijkertijd ook veel 
méér dan eenvoudigweg een mens – want Hij was uiteindelijk de godde-
lijke Zoon van God met alles wat daarbij hoort. Zoals we hebben gezien, 
was Hij waarlijk de Schepper God, Die in het vlees gekomen was. En 
nadat Zijn menselijke leven ten einde was gekomen, keerde Hij terug tot de 
goddelijke heerlijkheid, die Hij met de Vader in alle eeuwigheid gedeeld 
had (Johannes 17:5). (Om meer te weten te komen over Wie Jezus was en 

Hoe wordt God in de Bijbel onthuld?

Gods plan om “veel kinderen  
tot heerlijkheid te brengen”

De Vader en Jezus zijn vanaf het begin van 
plan geweest om Hun soort, het god-

delijke geslacht, te vermeerderen. De “God-
soort” is een familie! Aan het hoofd staat de 
Vader, en op dit moment bestaat de familie 
uit de Vader en de Zoon, Jezus Christus. In 
Efeze 3:14-15 staat:“De Vader van onze Heere 
Jezus Christus, naar Wie de hele familie in 
de hemelen en op de aarde genoemd is” (King 
James vertaling, vertaling onzerzijds).

De Vader en Jezus Christus bestaan al van 
vóór het begin en zullen altijd blijven bestaan. 
Het is Hun doel en verlangen om aan Hun 
soort toe te voegen – “om veel kinderen 
tot heerlijkheid te brengen” (Hebreeën 
2:10). Net zoals alle leven geschapen was 
om hun eigen soort voort te brengen (zoals 
vermeld wordt in Genesis 1), zo heeft God de 
mens naar Zijn soort, de God-soort, gescha-
pen. Dit is de ultieme betekenis van vers 26, 
waar God zegt: “Laten Wij mensen maken 
naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.”

Dit is een proces dat in twee fasen verloopt. 
Eerst maakte God de mensheid fysiek, van 
het stof der aarde. Daarna, middels bekering, 
geloof in Christus en gehoorzaamheid aan 
Gods geestelijke wet van liefde, wordt ieder 
persoon geestelijk “een nieuwe schepping” 
(2 Korinthe 5:17; Efeze 4:24). Dit leidt uitein-
delijk tot de geboorte van nieuwe kinderen in 
de goddelijke familie; kinderen die dan “als” 
Christus zijn, waarbij Hijzelf de eerstgeboren 

Zoon van God is (Romeinen 8:29; Galaten 
4:19; 1 Johannes 3:2).

Inderdaad, net zoals menselijke kinderen 
hetzelfde soort wezens zijn als hun ouders 
(dat wil zeggen dat ze menselijke wezens 
zijn), zo zullen Gods kinderen hetzelfde soort 
wezens zijn als de Vader en Christus (dat wil 
zeggen dat ze goddelijke wezens zullen 
zijn). De God-familie zal zich door middel 
van Gods wonderbaarlijke plan, geopenbaard 
door Zijn Woord, uitbreiden.

Alle kinderen van deze familie – met inbe-
grip van Jezus Christus, Die altijd geweest is 
bij Degene, Die Hij heeft geopenbaard als “de 
Vader” (Johannes 1:18; Mattheüs 11:27) – 
zullen in de toekomst voor altijd uit vrije wil 
onder de ultieme soevereiniteit en het ultieme 
leiderschap van de Vader staan (1 Korinthe 
15:28). De leden van deze goddelijke familie, 
die geleid worden door de Vader en Jezus 
Christus, zullen in eeuwigheid delen in een 
glorieuze en rechtvaardige toekomst.

Dit is dus de wijze waarop God een fami-
lie is – een werkelijk groeiende familie, die 
thans weliswaar bestaat uit twee goddelijke 
Wezens, namelijk de Vader en Jezus Christus, 
de Eerstgeborene, maar die uiteindelijk uitge-
breid zal worden met ontelbare anderen.

Meer details van Gods bedoeling om men-
selijke wezens onderdeel te laten uitmaken 
van Zijn goddelijke familie worden in het 
laatste hoofdstuk van dit boekje besproken.
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over Zijn leven, dood en opstanding, kunt u een gratis exemplaar van ons 
boekje Jezus Christus: het ware verhaal aanvragen of downloaden.)

We zien dus dat er in God een pluraliteit is, en dat Jezus Christus God 
is samen met de Vader. Hoewel dit door de leer van de Drie-eenheid wel 
erkend wordt, is de fout van deze leer dat zij Hen voorstelt als personen in 
één enkel Wezen sámen met de Heilige Geest.

Hoe is God één?
“Luister, Israël! De Heere, onze God, de                                               
Heere is één!” (Deuteronomium 6:4).

De Bijbel laat ontegenzeggelijk zien dat er slechts één God is. 
Jezus citeerde Mozes toen Hij zei: “Hoor, Israël! De Heere, 
onze God, de Heere is één” (Markus 12:29; vergelijk Deutero-
nomium 6:4). Paulus zegt ons dat “er geen andere God is dan 

Eén” (1 Korinthe 8:4) en dat er één God is (1 Timotheüs 2:5).
De Bijbel laat ook duidelijk zien dat alle andere veronderstelde goden 

slechts afgoden zijn – verzinsels die ontsproten zijn aan de verbeelding 
van de mens. Door de hele geschiedenis heen hebben mensen vele afgo-
den gecreëerd. We dienen de algemene vertaling van Deuteronomium 6:4 
dan ook met dit gegeven in ons achterhoofd te lezen – “de Heere is één”. 
(Meer informatie over deze verwoording treft u aan in de tekstbox “De 
Heere, onze God, de Heere is één”, beginnend op pagina 52).

Veel mensen begrijpen niet hoe getallen in de Bijbel gebruikt worden. 
Dit draagt bij aan aanzienlijke verwarring en heeft tot veel onjuist begrip 
geleid, waarvan de Drie-eenheid een goed voorbeeld is – het geloof dat 
drie personen samen één goddelijk wezen zijn.

Hoe dienen we het feit dat God één is dan wel te begrijpen? Naast de 
meestal letterlijke betekenis van in de Bijbel gebruikte getallen, wordt ook het 
concept van volledige eenheid uitgedrukt door het Hebreeuwse woord echad, 
dat in Deuteronomium 6:4 en andere verzen vertaald wordt met “één”. 

Hoe twee één worden

Laten we teruggaan naar het eerste boek in de Bijbel, Genesis. Daar zien 
we, na de schepping van Adam en Eva, de instelling van de huwelijksre-
latie: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan 
zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn” (Genesis 2:24). Een 
stel wordt “één vlees” in een seksuele huwelijksrelatie. Maar er is ook nog 
een andere belangrijke, figuurlijke betekenis. Hoewel sprake is van twee 
afzonderlijke, te onderscheiden wezens, worden deze twee in deze context 
tot één gerekend.

Zo’n 4.000 jaar later herhaalde Jezus dit concept toen Hij met betrek-
king tot het huwelijk zei: “Die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet 
meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de 
mens dat niet scheiden” (Markus 10:8-9). In het huwelijk worden de twee 
personen samen één wanneer zij een seksuele band met elkaar aangaan en 

Hoe is God één?

Jezus Christus’ onderwerping           
aan de Vader

De apostel Paulus vertelt ons in Filippenzen 
2 dat Jezus bereid was om vrijwillig Zijn 

ongelooflijke goddelijke kracht en positie op te 
geven ten behoeve van ons (Filippenzen 2:5-8).

Nadat Jezus voor ons het offer voor onze 
zonden was geworden en vervolgens het eeu-
wige leven had teruggekregen, heeft Hij “Zich 
gezet aan de rechterhand van de Majesteit in 
de hoogste hemelen [de Vader]” (Hebreeën 
1:3). Nadat Hij Zelf volledig had ervaren wat 
het betekende om een mens van vlees en 
bloed te zijn, keerde Christus terug naar de 
Vader – naar de plaats waar Hij in alle eeu-
wigheid al gezeten was. 

Denk ook maar aan de woorden die Hij 
vlak voor Zijn dood en opstanding sprak: “En 
nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de 
heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat 
de wereld er was” (Johannes 17:5). In deze 
passage spreekt Jezus over een tijdsperiode 
vóór de schepping in Genesis 1:1, toen deze 
twee goddelijke Wezens al samen waren.

Uiteraard is de Vader, zowel toen als altijd, 
de Hoogste. Christus’ gelijkheid aan de Vader 
bevindt zich op het vlak van het delen van 
hetzelfde bestaansniveau, aangezien Zij Bei-
den God zijn. Het betekent niet dat Zij Beiden 
gelijk zijn qua autoriteit. 

De Geloofsbelijdenis van Athanasius, die al 
sinds de zesde eeuw gebruikt wordt, vermeldt 
dat “in deze Drie-eenheid (…) niemand gro-
ter of minder is dan de ander”. De leer van de 
Drie-eenheid ontkent zelfs dat er sprake is van           

enige gezagsverhouding of gehoorzaamheid 
tussen de goddelijke personen. Toch laat de 
Schrift ons zien dat de Vader opdrachten geeft 
aan Christus, waaraan Hij perfect en in liefde 
gevolg geeft (Johannes 12:49-50; 14:31; 
15:10). En Jezus maakte Zelf onderscheid 
tussen Zíjn wil en die van Zijn Vader, waarbij 
Hij Zich onderwierp aan de wil van de Vader 
(Lukas 22:42; Johannes 5:30).

1 Korinthe 15 laat ons zien dat iedereen in 
Gods toekomstige Koninkrijk onderworpen zal 
zijn aan Christus, waarbij de Vader de enige 
uitzondering zal zijn: “Immers, alle dingen heeft 
Hij [de Vader] aan Zijn voeten [van de Zoon] 
onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan 
Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duide-
lijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen 
heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle 
dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook 
de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle 
dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God 
alles in allen zal zijn” (verzen 27-28).

Eerder in de eerste brief aan de gemeente te 
Korinthe maakte Paulus duidelijk dat “God het 
hoofd van Christus” is (11:3). Dit is in overeen-
stemming met de uitspraken van Jezus Christus 
Zelf, toen Hij zei: “Mijn Vader is meer dan Ik” 
(Johannes 14:28), en: “Mijn Vader (…) is meer 
dan allen” (Johannes 10:29).

We zien duidelijk in de Schrift dat God de 
Vader het onbetwiste Hoofd van de familie 
is – en dat de Vader en de Zoon qua autoriteit 
niet gelijk zijn.
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zij deelnemen aan de huwelijksrelatie. Toch blijven zij echter twee afzon-
derlijke individuen; nog immer één man en één vrouw – die met elkaar in 
het huwelijk verbonden zijn als een familie-eenheid.

Deze eenheid is natuurlijk niet compleet of volledig. Toch wordt een 
duidelijke eenheid in fysieke zin wel bereikt als een man bij zijn vrouw 

een kind verwekt. Of zoals een wetenschappelijk boek het verwoordt: “Het 
menselijk leven begint (…) met samenwerking van de meest intieme soort. 
De twee cellen versmelten volledig. Ze combineren hun genetische mate-
riaal. Twee totaal verschillende wezens worden één. De verwekkingsdaad 
brengt met zich (…) een samenwerking die zó perfect is, dat de afzonderlijke 

Hoe is God één?

“De Heere, onze God, de Heere is één”
“Luister, Israël! De Heere, onze God, de 

Heere is één!” Deze uitspraak van Mozes, 
algemeen bekend als het begin van de Shema 
(uitgesproken als sh’MAH – Hebreeuws voor 
“hoor” of “luister”) in Deuteronomium 6:4 heeft 
voor aardig wat consternatie gezorgd bij velen 
die proberen te begrijpen Wie en Wat God is.

De meeste Joden hebben eeuwenlang de 
mogelijkheid uitgesloten dat Jezus van Naza-
reth de Zoon van God zou kunnen zijn en ook 
op hetzelfde goddelijke niveau als God de 
Vader zou kunnen zijn vanwege het feit dat 
zij hier lezen dat God één is. Vroeg-katholieke 
theologen hebben vanwege de doctrine van 
de Drie-eenheid met ditzelfde vers geworsteld 
met de formulering van een God Die bestaat 
uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die 
afzonderlijk te onderscheiden personen zijn, 
maar tegelijkertijd één drie-enige God vormen.

Eén van de belangrijkste principes voor 
een juist begrip van de Bijbel is dat we alle 
Schriftgedeelten die op het onderwerp 
betrekking hebben, erop na moeten 
slaan. Alleen dan zullen we tot een volledig 
en juist begrip van de betreffende zaak kun-
nen komen.

Andere Bijbelse passages laten ons duidelijk 
zien dat twee van elkaar te onderscheiden indi-
viduen, namelijk de Vader en Jezus Christus de 
Zoon, beiden God zijn (Hebreeën 1:8; Johan-
nes 1:1, 14). We dienen ons dus af te vragen 
of het in de Shema gaat over de numerieke 
eenheid van God, of dat het wellicht over iets 
geheel anders gaat.

Verschillende betekenissen van het            
Hebreeuwse woord “echad”
Mensen die de Hebreeuwse taal (be-)stu-

deren, komen voor een uitdaging te staan 
vanwege het feit dat het Hebreeuws een veel 
beperktere woordenschat heeft dan de meeste 
talen. Dit wil zeggen dat een enkel Hebreeuws 
woord meerdere betekenissen kan hebben, 
hetgeen een correcte vertaling moeilijk maakt.

Een goed voorbeeld hiervan is het 
Hebreeuwse woord echad, dat in Deutero-
nomium 6:4 vertaald is met “één”. Eén van 
de betekenissen van dit woord is het getal 
één, maar ook daarmee samenhangende 
betekenissen zoals “één en dezelfde”, “als 
één mens, samen [verbonden]”, “elk(e), 
ieder(e)”, “de één na de ander” en “eerste 
[voor wat betreft volgorde of belangrijkheid]” 
(Brown, Driver en Briggs, A Hebrew and 
English Lexicon of the Old Testament, 
1951, pagina 25). Het kan echter ook worden 
vertaald met “alleen”, zoals de Groot Nieuws 
Bijbel 1996 het heeft vertaald. Zoals voor veel 
andere Hebreeuwse woorden geldt: de exacte 
betekenis kan het beste bepaald worden aan 
de hand van de context.

In dit geval zouden meerdere interpretaties 
grammaticaal gezien correct en consistent met 
andere Bijbelse uitspraken kunnen zijn.

Mozes zou de Israëlieten in de Shema een-
voudigweg hebben kunnen zeggen dat de 
ware God, hun God, de eerste dient te zijn 
– de hoogste prioriteit – in hun hart en hun 
verstand. De jonge natie was weggetrokken uit 
een land welks cultuur vele goden kende, en 
ze stonden op het punt om een land binnen te 
gaan waarvan de cultuur eveneens doordrenkt 
was met vele veronderstelde goden en godin-
nen. Door middel van Mozes waarschuwde 
God de Israëlieten ernstig voor de gevaren die 
het met zich zou brengen indien zij Hem zouden 

verlaten en andere goden zouden gaan dienen.
Voor deze interpretatie – namelijk dat God 

de eerste prioriteit van de Israëlieten diende 
te zijn – is in de context veel ondersteuning 
te vinden. In het direct eropvolgende vers zegt 
Mozes namelijk: “Daarom zult u de Heere, uw 
God, liefhebben met heel uw hart, met heel 
uw ziel en met heel uw kracht.”

Deze passage vormt het middelpunt van een 
enkele hoofdstukken durende discussie betref-
fende de voordelen en zegeningen voor het 
oprecht volgen van God en het vermijden van 
de heidense praktijken van de mensen die uit 
het Beloofde Land verdreven dienden te wor-
den. Jezus Zelf haalde Deuteronomium 6:4-5 
aan als “het eerste en het grote gebod” in de 
wet (Mattheüs 22:36-38; Markus 12:28-30).

Een andere betekenis van het Hebreeuwse 
woord echad, “alleen”, past eveneens in deze 
context. Alleen God was de God van Israël; de 
Israëlieten dienden geen andere god te dienen.

Een schriftgeleerde die Jezus het vers hoorde 
aanhalen in Markus 12:29-30 zou het op deze 
manier opgevat kunnen hebben. De schriftge-
leerde antwoordde in vers 32 (NBV): “Inder-
daad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen 
[het Griekse heis, dat met echad qua beteke-
nis op dit punt overeenkomt] is God en er is 
geen andere god dan hij.” Dit lijkt aan te 
geven dat de schriftgeleerde aan het woord dat 
met “één” vertaald is, in deze uitdrukking deze 
betekenis gaf (oftewel: “alleen”).

Dit betekent niet dat Jezus Christus niet ook 
God zou kunnen zijn samen met de Vader. Veel-
eer betekent het dat er geen andere God is bui-
tenom de ware God; dat er geen andere God 
is buitenom de Godfamilie of de “God-soort”.

Een andere visie op de Shema is gebaseerd 
op het stamwoord waaruit echad is afgeleid 
– achad. Dit woord betekent “tot een een-

heid maken” (Strong’s Exhaustive Concor-
dance of the Bible). Met andere woorden, 
echad kan ook “in eenheid” of “als groep 
verenigd als één” betekenen.

Voorbeelden waarbij “één” kan duiden op 
een groep 

In verscheidene andere verzen heeft echad 
duidelijk de betekenis van meer dan één per-
soon verenigd als groep. In Genesis 2:24 zegt 
God bijvoorbeeld: “Daarom zal een man zijn 
vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn 
vrouw hechten; en zij zullen tot één [echad] 
vlees zijn.” Als we lezen dat een man en zijn 
vrouw één vlees worden door het huwelijks-
verbond, dan begrijpen we dat daarmee twee 
mensen bedoeld worden. We nemen dan niet 
aan dat deze afzonderlijke individuen, hoewel 
zij in geest en bedoeling met elkaar verenigd 
zijn, fysiek versmolten zijn en zodoende één 
wezen zijn geworden.

God de Vader en Jezus Christus de Zoon 
zijn duidelijk één in denken, doen en streven. 
Over Hun relatie zei Jezus het volgende: “Ik en 
de Vader zijn één” (Johannes 10:30). Christus 
bad dat Zijn volgelingen, zowel toen als in de 
toekomst, één in denken, doen en streven zou-
den zijn, net zoals Hij en de Vader dat waren  
(Johannes 17:20-21). Verdere uitleg omtrent 
het feit dat God één is in de betekenis van ‘een-
heid’ treft u aan in de rest van dit hoofdstuk 
in de Bijbel.

Welke vertaling we ook gebruiken – of het 
nu vertaald wordt met “de Heer, onze God, 
de Heer is de enige!” (NBV), “De Heer is onze 
God, alleen de Heer” (GNB), “De Heere, onze 
God, de Heere is één [als in eenheid]” (HSV), 
“De Heere, onze God, is een enig Heere” (STV) 
– geen enkele van deze vertalingen beperkt 
God tot één enkel wezen. 
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identiteit van ieder van de partners verdwijnt” (Carl Sagan en Ann Druyan, 
Shadows of Forgotten Ancestors, 1992, pagina 199).

De twee verschillende DNA-substanties van twee mensen komen bij de 
conceptie samen om een nieuw, uniek menselijk wezen te vormen, een 
menselijk wezen dat geheel verschilt van alle andere personen.

Hoe wonderschoon zijn de dingen van God! Hoe fantastisch is Zijn 
doel met de menselijke familie! Begrip omtrent huwelijk en familie helpt 
ons om de belangrijke aspecten van het Koninkrijk van God te begrijpen. 
(Meer informatie hierover treft u aan in ons boekje Huwelijk en gezin: de 
ontbrekende dimensie, welk boekje u gratis kunt aanvragen of downloaden 
via onze website.) 

Er is één Kerk, maar met vele leden
Laten we onze studie over de Bijbelse opvatting van wat het betekent 

om één te zijn vervolgen. Paulus schreef: “Daarbij is het niet van belang 
dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is 

of vrije; daarbij is het niet 
van belang dat men man is of 
vrouw; want allen bent u één in 
Christus Jezus” (Galaten 3:28). 
Hij wilde daarmee duidelijk 
maken dat sociale verschillen 
geen verdeeldheid zaaien onder 
Gods mensen. Zij dienden één 
te zijn – in eenheid met elkaar.

Er is één Kerk, zei Paulus, 
maar deze is samengesteld 
uit vele individuele leden, die 
verschillende geestelijke gaven 
en talenten bezitten. Hij legde 
dit ook uit aan de leden van de 
gemeente te Korinthe: “Er is 
verscheidenheid van genadega-
ven, maar het is dezelfde Geest. 
Er is verscheidenheid van 

bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, 
maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt” (1 Korinthe 12:4-6).

Paulus heeft er vrij veel aandacht aan besteed om ervoor te zorgen 
dat men dit eenvoudige punt juist zou begrijpen. Hij vervolgt in vers 12: 
“Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit 
ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met 
Christus.” Hier vergelijkt Paulus de Kerk met het menselijke lichaam.

Vervolgens herinnert hij ons aan het beginsel dat hij eerder had beschre-
ven in het zojuist aangehaalde Galaten 3:28, namelijk: “Ook wij allen 
immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden 
zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één 
Geest doordrenkt” (1 Korinthe 12:13).

De Kerk is het geestelijke lichaam van Jezus Christus (Efeze 1:22-23). 
Om te zorgen dat we het volledig zullen begrijpen, herhaalt Paulus zichzelf 
nogmaals in 1 Korinthe 12 door de Kerk met het menselijke lichaam te 
vergelijken, dat ook vele leden heeft, die verschillende functies hebben: 
“Want ook het [menselijke] lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele 
(…) Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam” (ver-
zen 14, 20) – oftewel, er zijn veel Kerkleden, maar er is één Kerk.

Uiteindelijk maakt hij in vers 27 nogmaals dit beginsel duidelijk: 
“Samen bent u namelijk het [ene] lichaam van Christus, en ieder afzonder-
lijk [te onderscheiden] Zijn leden.” In die zin is de goddelijke familie hier-
mee te vergelijken – één God, waarbij de Schrift onthult dat die ene God 
bestaat uit twee individuele, glorieuze familieleden, plus nog veel meer 
leden uit de mensheid die nog verheerlijkt zullen worden (Romeinen 8:29).

In een andere, reeds aangehaalde, passage schreef Paulus: “Om deze 
reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 
naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt” 
(Efeze 3:14-15). Hoewel er slechts één familie is, zijn er vele leden. Waar-
lijk bekeerde en door Gods Geest geleide christenen worden al tot de fami-
lieleden gerekend (Romeinen 8:14; 1 Johannes 3:1-2), ondanks het feit dat 
zij nog geen verheerlijking en onsterfelijkheid in de opstanding tot eeuwig 
leven (die plaats zal vinden bij de terugkeer van Jezus Christus) hebben 
ontvangen (1 Thessalonicenzen 4:16-17).

Ergens anders zegt Paulus dat “vlees en bloed het Koninkrijk van God 
niet kunnen beërven” (1 Korinthe 15:50). Op het moment van de opstan-
ding zullen we veranderd worden (verzen 51-54; Filippenzen 3:20-21). 
God zal dat te zijner tijd voltooien – als we tenminste overwonnen hebben 
en rechtvaardig, goddelijk karakter hebben ontwikkeld (Openbaring 2:26; 
3:21; 21:7-8).

Eén Kerk, één God

In Johannes 17 bad Jezus tot de Vader: “En dit is het eeuwige leven, dat 
zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezon-
den hebt” (vers 3). Jezus maakt hiermee dus onderscheid tussen God de 
Vader en Zichzelf. Ze zijn niet hetzelfde Wezen. Desalniettemin delen zij 
een perfecte eenheid. (Voor meer informatie over dit vers en een parallelle 
passage verwijzen wij u naar de tekstbox “Eén God: de Vader (…) en één 
Heere: Jezus Christus”, beginnend op pagina 46.)

Hoe is God één?

De Bijbel omschrijft de Kerk als één lichaam 
met vele leden. De goddelijke familie is 
hiermee vergelijkbaar – hoewel sprake is 
van één familie, bestaat deze familie thans 
uit twee leden, maar zullen hieraan in lijn 
met Gods plan nog velen worden toege-
voegd.
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In het vervolg van dit bijzondere gebed, dat Hij vlak voor Zijn kruisiging 
uitsprak, zei Christus met betrekking tot Zijn volgelingen: “Heilige Vader, 
bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn 
zoals Wij” (vers 11). Eerder had Hij al gezegd: “Ik en de Vader zijn één” 
(Johannes 10:30).

Dit ongelooflijk belangrijke punt dient u te begrijpen: de Kerk dient één 
te zijn net zoals God de Vader en Jezus Christus één zijn. Dat is nogal een 
immense opdracht! De verschillende leden dienen met elkaar verenigd 
en verbonden te zijn net zoals Christus en de Vader in perfecte eenheid 
verbonden zijn. Hoewel we realistisch gezien moeten toegeven dat dit nau-
welijks het geval is geweest in de geschiedenis van de Kerk, verwacht God 
wel van ons dat wij streven naar die geestelijke eenheid.

De leden van de ware Kerk van God dienen met elkaar verbonden te 
zijn door de Geest van God (1 Korinthe 12:13) – door te leven door die 
Geest. Het is de verantwoordelijkheid van ieder van ons afzonderlijk om 
díe samenkomst te vinden die het meest in overeenstemming is met het 
Bijbelse model en het onderwijs van de nieuwtestamentische Kerk (voor 
meer informatie over dit onderwerp kunt u gratis het boekje De Kerk die 
Jezus stichtte aanvragen of downloaden van onze website).

We zien dus dat de Vader en Jezus Christus ook één zijn op de manier 

Hoe is God één?

Zeven Schriftgedeelten die korte metten 
maken met de leer dat de Godheid 
slechts uit één Wezen zou bestaan

De volgende zeven verzen laten de onjuist-
heid zien van de claim dat de Vader en de 

Zoon één Wezen zijn, zoals door de leer van 
de Drie-eenheid wordt beweerd. Hoe kan men 
nog geloven in de Drie-eenheid na het lezen 
van deze simpele vragen?

Hebreeën 1:5 vertelt ons dat Jezus verwekt 
was door Zijn Vader. Heeft Hij Zichzelf dan 
verwekt?

In Mattheüs 22:44 zei de Vader dat Jezus 
aan Zijn rechterhand zou zitten, totdat Zijn 
vijanden tot voetbank gemaakt zouden zijn. 
Moest Jezus aan Zijn eigen rechterhand zitten?

In Mattheüs 24:36 zei Jezus tegen Zijn 
discipelen dat niemand de dag of het uur kent 
waarop Hij terug zou keren, doch dat alleen 
de Vader dit tijdstip zou weten. Wist Jezus 

het dan eigenlijk wel, maar verzon Hij maar 
iets om hun niets te hoeven zeggen hierover?

In Johannes 14:28 zei Jezus dat Zijn Vader 
groter was dan Hijzelf. Bedoelde Hij toen soms 
dat Hij groter was dan Hij was?

In Johannes 17:1 bad Jezus tot Zijn Vader. 
Bad Hij toen dan tot Zichzelf?

In Mattheüs 27:46 riep Jezus uit: “Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt U Mij verla-
ten?” Had Hij Zichzelf verlaten?

In Johannes 20:17 zei Jezus dat Hij na Zijn 
opstanding zou opvaren naar de Vader. Is Hij 
toen naar Zichzelf opgevaren?

Deze en vele andere Bijbelse passages 
laten een nuchtere lezer zien dat de leer van 
de Drie-eenheid niet alleen on-Bijbels is, maar 
ook totaal onlogisch!

Elohim: het meervoud van God

Door de hele Bijbel heen zien we dat God 
ervoor gekozen heeft om Zijn persoonlijke 

natuur uit te drukken in termen van een fami-
lierelatie. Elohim is het Hebreeuwse woord 
dat vertaald is met “God” in elk vers in Gene-
sis 1, maar ook op meer dan 2.000 andere 
plaatsen in het Oude Testament.

Elohim is een zelfstandig naamwoord dat 
een meervoud aanduidt, maar dat om de ware 
God aan te duiden normaliter enkelvoudig 
gebruikt wordt – dat wil zeggen, in combinatie 
met enkelvoudige persoonsvormen. Een verge-
lijkbaar voorbeeld vormt de afkorting voor bij-
voorbeeld burgemeester en wethouders, B en 
W. Hoewel de meervoudsvorm verwijst naar 
de individuele mensen die deel uitmaken van 
het college van burgemeester en wethouders, 
verwijst de afkorting eerder naar het college als 
geheel en wordt dus gevolgd door een enkel-
voudige persoonsvorm. Op die manier zegt 
men: “B en W beslist vandaag over de aanleg 
van een nieuwe parkeergarage.” Toch wordt de 
beslissing genomen door meerdere personen. 

Zo is het ook met Elohim. Het woord Eloah, 
hetgeen “Almachtige” betekent, is het enkel-
voud ervan. Elohim, “Almachtigen”, is het 
meervoud. En dat is ook correct, aangezien er 
twee Almachtigen zijn, namelijk de Allerhoog-
ste en het Woord. Maar samen, als Elohim, 
worden beiden als één God gezien. Elohim zei: 
“Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, 
naar Onze gelijkenis” (Genesis 1:26).

Ondanks het feit dat Elohim gebruikt 
wordt voor de Godfamilie, kan ook met dit 
woord naar ieder afzonderlijk familielid worden 
verwezen. (Sommige schrijvers in de Bijbel 
gebruiken het woord elohim ook als een 
meervoudswoord met een meervoudsbeteke-
nis om valse goden mee aan te duiden. Een 
cruciale factor in het begrijpen van de beteke-
nis van dit Hebreeuwse woord is het vaststel-
len wat in de betreffende passage is bedoeld.)

Toen Adam en Eva de verdrietige beslissing 
namen om hun Schepper niet te gehoorzamen 

door te eten van het door God verboden fruit, 
was de goddelijke reactie hierop: “Zie, de 
mens is geworden als één van Ons, omdat 
hij goed en kwaad kent” (Genesis 3:22). En 
God ontnam hun de toegang tot de boom des 
levens (verzen 22-24). Het Hebreeuwse woord 
dat hier is vertaald met “kent” heeft vaak de 
betekenis van leren of zich bewust worden 
van iets door eigen persoonlijke ervaring. 
Voor Adam en Eva was het niet genoeg om 
eenvoudigweg Gods bevel te aanvaarden om 
niet te eten van de boom van kennis van goed 
en kwaad. In plaats daarvan verkozen zij om 
Gods plaats zelf in te nemen en voor zichzelf 
te bepalen wat goed is en wat kwaad is.

De psalmist merkt op dat de goddelozen 
Gods kennis in twijfel trekken: “Zij zeggen: 
Hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste 
er weet van hebben?” (Psalm 73:11).

De zinsnede “één van Ons” verschaft ons 
duidelijk bewijs dat de hier bedoelde “Ons” uit 
meer dan één bestaat. Merk ook op dat het 
worden “als één van Ons” oorspronkelijk de 
bedoeling was voor de gehele mensheid, maar 
dat dit wel op Gods manier en volgens Zijn 
tijdspad dient te gebeuren. De hier bedoelde 
manier is die van onderwerping aan elk woord 
dat uit de mond van God komt (Mattheüs 4:4).

Alleen onze Schepper heeft het recht en de 
wijsheid om te bepalen wat goed en slecht is 
voor ons. Hij weet wat voor ons het beste is 
en heeft nooit gewild dat wij door ervaring 
zouden leren wat slecht of kwaad is. Hij zegt 
ons: “De wet van de Heere is volmaakt, zij 
bekeert de ziel; de getuigenis van de Heere is 
betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 
De bevelen van de Heere zijn recht, zij verblij-
den het hart; het gebod van de Heere is zuiver, 
het verlicht de ogen” (Psalm 19:8-9). Hij wil 
dat wij vertrouwen op Hem en op Zijn oordeel.

Dán zal Hij Zijn oorspronkelijke bedoeling 
om ons te maken zoals Hij, als onderdeel 
van de goddelijke familie, op de door Hem 
bepaalde wijze tot stand laten komen.
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waarop Jezus doelde in Zijn gebed om eenheid voor de Kerk – niet één 
enkel wezen, maar meerdere wezens die qua streven, geloof, richting, ver-
trouwen, geest en houding eensgezind zijn.

Laat ook de achterliggende gedachte die Jezus ons toevertrouwt in Zijn 
gebed in Johannes 17 goed tot u doordringen: “En Ik bid niet alleen voor 
dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat 
zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in 
Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij 
één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één 
zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad 
hebt, zoals U Mij hebt liefgehad” (verzen 20-23).

Deze geestelijke eendrachtigheid, deze eenheid tussen en onder alle 
waarlijk bekeerde christenen, kan alleen bereikt worden doordat God in 
hen werkt. Hun eenheid dient de perfecte eenheid – eensgezindheid – van 
God de Vader en Jezus Christus de Zoon te reflecteren.

Nogmaals: de Vader en Christus zijn niet één entiteit, maar Zij zijn daaren-
tegen één in die zin dat Zij in perfecte harmonie verenigd, eensgezind, zijn. 

Nog een Bijbels voorbeeld ten aanzien van eenheid

Jezus Christus zegt ons te leven “van elk woord van God” (Lukas 4:4). 
Voordat ook maar één boek van het Nieuwe Testament was geschreven, 
waren de Hebreeuwse Geschriften – dat gedeelte van de Bijbel, wat wij 
het Oude Testament noemen – het enige opgeschreven “Woord van God” 
dat voor handen was. Vaak kan het Oude Testament ons helpen om meer 
duidelijkheid te verkrijgen inzake de geestelijke betekenis van het Nieuwe 
Testament. We mogen namelijk niet vergeten dat alle boeken van de Bijbel 
uiteindelijk het geopenbaarde Woord van God vormen, en “nuttig (zijn) om 
daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in 
de rechtvaardigheid” (2 Timotheüs 3:16).

Een weinig gelezen passage in het boek Richteren laat ons zien op welke 
manier één-zijn of eensgezindheid ook eenheid kan betekenen: “Toen trok-
ken alle Israëlieten uit en de gemeenschap verzamelde zich als één man, 
vanaf Dan tot Berseba, ook het land van Gilead, bij de Heere in Mizpa” 
(Richteren 20:1).

Op dat moment was de gehele natie Israël werkelijk eendrachtig ten aan-
zien van hun gemeenschappelijke doel om een groot gevaar, dat het hele 
land betrof, het hoofd te bieden. De uitdrukking “als één man” is gebruikt 
om het punt duidelijk te maken dat de natie volledig eensgezind was op dat 
specifieke moment.

 De verzen 8 en 11 benadrukken dit punt: “Toen stond heel het volk als 
één man op (…) Zo verzamelden alle mannen van Israël zich tegen deze 

stad, verbonden als één man.” Uiteraard bestonden zij op dat moment nog 
steeds uit vele individuele burgers van dezelfde natie. Het is duidelijk dat 
de Bijbel dus zelf uitlegt wat bedoeld wordt met één-zijn.

Gods één-zijn begrijpen

We zien dus dat de Schrift twee aparte, van elkaar te onderscheiden per-
sonen onthult, die Beiden geest zijn, maar Die één zijn qua geloof, koers 
en doel – leden van dezelfde goddelijke familie. “Ik en de Vader zijn één,” 
zei Jezus (Johannes 10:30).

Als we begrijpen wat de Bijbel precies onderwijst, zien we dat er slechts 
één God is, net zoals er slechts één menselijk ras is – één uitgebreide fami-
lie, die van Adam afstamt en thans bijna 7 biljoen individuen omvat. De 
ene goddelijke familie – de familie van God – heeft meerdere leden, want 
de gehele mensheid krijgt de gelegenheid om er lid van te worden samen 
met de Vader en Christus.

De traditionele menselijke familie is een microkosmos van die ene grote, 
goddelijke familie (vergelijk Romeinen 1:20). Als we dit geweldige, prach-
tige Bijbelse principe begrijpen, moeten we onze uiteindelijke bestemming 
laten weerspiegelen in ons huwelijk, in onze andere familierelaties en in 
ons dagelijks leven. We dienen ernaar te streven om de liefde en eenheid 
van de goddelijke familie – God de Vader en Zijn Zoon Jezus – te laten 
weerkaatsen in onze menselijke familie.

Vervolgens moeten we de Bijbel zelf laten interpreteren wat dat betekent 
met betrekking tot de ene God. God de Vader en Jezus Christus vormen 
niet samen met de Heilige Geest één enkel Wezen, zoals de leer van de 
Drie-eenheid volhoudt. Veeleer zijn de Vader en Christus te onderscheiden 
goddelijke Wezens, Die tezamen één God vormen – waarbij met één God 
bedoeld wordt de ene God-familie, Die één is, eensgezind, in harmonie 
wat betreft wil en doel. In de volgende twee hoofdstukken zullen we de 
aard en rol van de Heilige Geest nader beschouwen.

Hoe is God één?
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Is de Heilige Geest 
een persoon? 

“Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest,    
zegt de Heere van de legermachten” (Zacharia 4:6).

In de voorgaande hoofdstukken zagen we dat de leer van de Drie-een-
heid, volgens welke de Heilige Geest een goddelijke persoon zou zijn, 
geheel vreemd was aan de schrijvers van de Bijbel, aangezien deze 
leer pas ontstond verscheidene eeuwen nadat het Nieuwe Testament 

voltooid was. Hoe omschrijft de Bijbel de Heilige Geest dan wel, als deze 
niet een persoon is?

Het woord “geest” is een vertaling van het Hebreeuwse ruach en het 
Griekse pneuma, welke beide woorden ook adem of wind kunnen aange-
ven, of een onzichtbare kracht. De Schrift zegt dat God Geest is (Johannes 
4:24). Toch wordt ons ook gezegd dat God een Geest heeft – de Geest van 
God of de Heilige Geest.

Dus blijft de vraag: wat is de Heilige Geest nu precies?

“De kracht van de Allerhoogste”

De Bijbel verwijst het meest naar de Heilige Geest als Gods goddelijke 
kracht of brengt de Heilige Geest daarmee in verband, in plaats van deze 
te beschrijven als een te onderscheiden persoon of entiteit (Zacharia 4:6; 
Micha 3:8). Joodse geleerden die de verwijzingen ernaar in het Oude Tes-
tament hebben onderzocht, hebben de Heilige Geest nooit anders omschre-
ven dan als de kracht van God. 

In het Nieuwe Testament verwees Paulus ernaar als de geest van kracht, 
liefde en bezonnenheid (2 Timotheüs 1:7). Toen een engel Maria vertelde 
dat Jezus op bovennatuurlijke wijze in haar verwekt zou worden, zei hij: 
“De Heilige Geest zal over u komen”, waarbij de goddelijke boodschapper 
de Heilige Geest omschreef als “de kracht van de Allerhoogste zal u over-
schaduwen” (Lukas 1:35).

Jezus begon Zijn bediening “door de kracht van de Geest” (Lukas 4:14). 
Hij vertelde Zijn volgelingen: “Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de 
heilige Geest over u komt” (Handelingen 1:8, NBG).

Petrus getuigt dat “God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige 
Geest en met kracht” (Handelingen 10:38). Dit was dezelfde kracht die het 
Christus mogelijk maakte om vele grote wonderen te verrichten gedurende 

Zijn bediening. Op dezelfde wijze heeft Jezus ook door de apostel Paulus 
gewerkt “door machtige tekenen en wonderen en door de kracht van Gods 
Geest” (Romeinen 15:19, GNB).

Ten aanzien van dergelijke Schriftgedeelten moet zelfs de New Catho-
lic Encyclopedia toegeven: “Het OT [Oude Testament] beschouwt Gods 
Geest duidelijk niet als een persoon (…) Gods Geest is eenvoudigweg 
Gods kracht. Als het op bepaalde plaatsen wel wordt weergegeven als een 
apart van God te onderscheiden wezen, heeft dit te maken met het feit dat 
de adem van Jahweh naar buiten toe werkt (…) Het overgrote gedeelte van 
het NT [Nieuwe Testament] onthult Gods Geest als iets, niet als iemand; 
dit wordt vooral duidelijk in het parallellisme tussen de geest en de kracht 
van God” (1965, deel 13, “Spirit of God”, pagina’s 574-576).

Ook het boek A Catholic Dictionary merkt op gelijke wijze op: “Over 
het algemeen spreekt het Nieuwe Testament, net als het Oude Testament, 
over de geest als een goddelijke energie of kracht” (William Addis en 
Thomas Arnold, 2004, “Trinity, Holy”, pagina 827).

Gods Woord laat zien dat de Heilige Geest de aard, aanwezigheid en 
uitdrukking van Gods kracht zélf is, die actief werkzaam is in Zijn dienst-
knechten (2 Petrus 1:4; Galaten 2:20). Het is feitelijk door Zijn Geest dat 
God overal tegelijkertijd aanwezig is in het gehele universum en het uni-
versum naar Zijn wil beïnvloedt (Psalm 139:7-10).

Steeds opnieuw beschrijven de Geschriften de Heilige Geest als de 
kracht van God. Daarnaast wordt de Heilige Geest ook omschreven als de 
werkelijke essentie en levenskracht waardoor de Vader menselijke wezens 
verwekt tot Zijn geestelijke kinderen. De Heilige Geest is niet God, maar 
is daarentegen een uiterst belangrijk aspect van God – het ‘middel’ waar 
zowel de Vader als Christus Beiden door werken.

Goddelijke inspiratie en leven door de Geest

The Anchor Bible Dictionary beschrijft de Heilige Geest in zijn artikel 
over dit onderwerp als de “manifestatie van goddelijke aanwezigheid en 
kracht, die vooral waarneembaar is in profetische inspiratie” (deel 3, 1992, 
pagina 260).

De Schrift laat herhaaldelijk zien dat God door de Heilige Geest god-
delijke inspiratie verstrekt aan Zijn profeten en dienaren. Petrus merkte 
op: “Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door 
de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 
Petrus 1:21, NBG).

Paulus schreef dat Gods plan met de mensheid “geopenbaard is aan 
Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest” (Efeze 3:5) en dat zijn 
eigen onderwijs geïnspireerd is door de Heilige Geest (1 Korinthe 2:13). 
Verder legt Paulus nog uit dat het door Gods Geest is dat God aan ware 
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christenen de dingen heeft geopenbaard, die Hij heeft bereid voor dege-
nen die Hem liefhebben (verzen 9-16). God de Vader is, door middel van 
de Geest, Degene Die de waarheid onthult aan degenen die Hem dienen.

Jezus vertelde Zijn volgelingen dat de Heilige Geest die door de Vader 
gestuurd zou worden, “u in alles (zal) onderwijzen en u in herinnering 

brengen alles wat Ik u 
gezegd heb” (Johannes 
14:26). Het is door middel 
van Gods Geest ín ons dat 
we groeien in geestelijk 
inzicht en begrip. We 
verkrijgen zo zelfs “de zin 
van Christus” (1 Korinthe 
2:16, NBG) – oftewel “het 
denken van de Geest” 
(Romeinen 8:27).

Jezus had dit geestelijke 
begrip in overvloed. Van 
Hem was, als de Messias, 
geprofeteerd dat op Hem 
zou rusten “de Geest van 

wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis 
en de vreze des Heeren” (Jesaja 11:2).

Als de Zoon des mensen weerspiegelde Jezus in Zijn persoonlijke leven 
op aarde de goddelijke eigenschappen van de Almachtige God door volle-
dig te leven volgens Zijn Vaders Bijbelse standaard door de kracht van de 
Heilige Geest (vergelijk 1 Timotheüs 3:16). Nu Jezus weer naar Zijn Vader 
is teruggekeerd, oefent Hij samen met de Vader de omnipotente kracht 
van de Heilige Geest uit. Het is namelijk belangrijk om te begrijpen dat 
de Heilige Geest niet alleen de Geest van God de Vader is, aangezien de 
Bijbel dit ook “de Geest van Christus” noemt (Romeinen 8:9; Filippenzen 
1:19). Welke benaming ook gebruikt wordt, het betreft dezelfde Geest, 
aangezien er slechts één Geest is (1 Korinthe 12:13; Efeze 4:4).

De Vader geeft door Jezus Christus dezelfde Geest aan ware christenen 
(Johannes 14:26; 15:26; Titus 3:5-6). Zodoende leidt Hij hen en maakt 
het voor hen mogelijk om Zijn kinderen te zijn en daardoor deel te krijgen 
aan de goddelijke natuur (Romeinen 8:14; 2 Petrus 1:4). God, Die eeuwig 
leven in Zich heeft, geeft dat leven aan anderen door middel van de Geest 
(Johannes 5:26; 6:63; Romeinen 8:11).

Niet-persoonlijke eigenschappen van de Heilige Geest

Er wordt over de Heilige Geest gesproken op veel verschillende manieren, 

waaruit blijkt dat dit niet een goddelijke persoon betreft. Er wordt bijvoor-
beeld naar verwezen als een gave (Handelingen 10:45; 1 Timotheüs 4:14) 
die God zonder maat schenkt (Johannes 3:34). Verder wordt ons verteld dat 
de Heilige Geest uitgeblust kan worden (1 Thessalonicenzen 5:19), dat het 
op mensen uitgestort kan worden (Handelingen 2:17, 33), en dat we ermee 
gedoopt worden (Mattheüs 3:11).

Mensen kunnen ervan drinken (Johannes 7:37-39), ervan nemen 

Is de Heilige Geest een persoon?

De Heilige Geest wordt in de Bijbel gesymboli-
seerd door water, olie, een duif en vuur. Deze 
vergelijkingen zouden onzinnig zijn als de Hei-
lige Geest een persoon zou zijn geweest, zoals 
door de Drie-eenheidsleer wordt onderwezen.

Bewijst Mattheüs 28:19                      
de Drie-eenheid?

Mattheüs 28:19 is een passage die soms 
verkeerd begrepen wordt als het gaat 

om de leer van de Drie-eenheid. We tref-
fen daar een aanhaling van Jezus aan, als 
Hij tegen de discipelen zegt: “Ga dan heen, 
onderwijs al de volken, hen dopend in [‘naar 
binnen’, het Grieks eis] de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest.”

Wat deze specifieke passage ons laat zien, 
is dat bij het proces van doop en het binnen-
gaan in Gods familie zowel de Vader als de 
Zoon als de Heilige Geest betrokken zijn. 
Het betreft hier niet een beschrijving van de 
natuur of aard van God.

Let op wat beschreven staat in Handelingen 
2:38: “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat 
ieder van u gedoopt worden in de Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en 
u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” 
Na oprechte bekering en doop legt een dienaar 
van God de handen op de bekeerde persoon, 
waarna hij of zij de Heilige Geest direct van God 
ontvangt (Handelingen 8:14-17).

Hoe belangrijk de doop ook is, de doop 
alleen is niet voldoende. We moeten Gods 
Heilige Geest ontvangen – het zaad van het 
eeuwige leven – hetgeen geschiedt door het 
Bijbelse voorschrift van het opleggen van de 
handen door één van Gods dienaren (Hande-
lingen 19:1-6). 

Waarom worden dan de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest genoemd in Mattheüs 
28:19? Bij onze doop gaan we een verbonds-
relatie aan met God de Vader. Het offer van 

Jezus Christus, de Zoon van God, maakt die 
verbondsrelatie mogelijk. (Uiteraard gaan we 
door onze bekering en doop ook een relatie 
aan met Jezus Christus als onze oudere Broer 
en het Hoofd van de Kerk.) De Heilige Geest is 
het ‘middel’ waardoor dit door de Vader en de 
Zoon allemaal mogelijk gemaakt is.

Maar het is ook God de Vader Die ons tot 
onze doop en de nieuwe manier van leven 
roept (Johannes 6:44, 65), en het is vanwege 
Zijn goedheid dat wij tot berouw en doop wor-
den gebracht (Romeinen 2:4). We weten ook 
dat Jezus Christus gestorven is als offer voor 
onze zonden, zodat wij met God verzoend 
konden worden (Romeinen 5:6-11) – waarbij 
de doop onze begrafenis met Jezus Christus 
voorstelt alsmede onze opstanding tot een 
nieuw leven met Hem (Romeinen 6:1-5). En 
Gods Heilige Geest is het wat ons tot Gods 
verwekte kinderen maakt (Romeinen 8:16).

De instructie in Mattheüs 28:19 gaat ervan 
uit dat gelovigen, voordat zij worden gedoopt, 
zullen leren over God de Vader, Zijn Zoon 
Jezus Christus en de Heilige Geest. Op het 
moment van de doop treden deze gelovigen 
binnen in een persoonlijke familierelatie met 
God de Vader en de Zoon door de Heilige 
Geest, waarbij zij de naam van God ontvan-
gen (vergelijk Efeze 3:14-15).

Te beweren dat Mattheüs 28:19 stelt dat er 
één God is, die uit drie personen bestaat, gaat 
veel verder dan de strekking van de eigenlijke 
woorden van dit vers. En andere verzen laten zien 
dat een dergelijke bewering volledig onjuist is.
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(Hebreeën 6:4) en ermee vervuld worden (Handelingen 2:4; Efeze 5:18). 
De Heilige Geest vernieuwt ons ook (Titus 3:5) en moet in ons aangewak-
kerd worden (2 Timotheüs 1:6). Deze niet-persoonlijke kenmerken zijn 
zeker geen eigenschappen van een persoon of een persoonlijk wezen!

De Geest wordt ook met andere termen aangeduid – “de Heilige Geest 
van de belofte”, “het onderpand (...) van onze erfenis” en “de Geest van 
wijsheid en van openbaring” (Efeze 1:13-14, 17) – waaruit blijkt dat de 
Heilige Geest geen persoon is.

In tegenstelling tot God de Vader en Jezus Christus, Die voortdurend 
vergeleken worden met menselijke wezens wat Hun vorm en uiterlijk 
betreft, wordt de Heilige Geest voortdurend op een volledig andere manier 
voorgesteld door verschillende symbolen en manifestaties – zoals bij-
voorbeeld adem (Johannes 20:22), wind (Handelingen 2:2), vuur (vers 3), 
water (Johannes 4:14; 7:37-39), olie (Psalm 45:7; vergelijk Handelingen 
10:38; Mattheüs 25:1-10), een duif (Mattheüs 3:16), en een “onderpand” 
voor het eeuwige leven (2 Korinthe 1:22; 5:5; Efeze 1:13-14).

Deze omschrijvingen zijn, op zijn zachtst gezegd, moeilijk te begrijpen 
als de Heilige Geest een persoon is!

In Mattheüs 1:20 treffen we verder bewijs aan dat de Heilige Geest niet 
een afzonderlijke entiteit is, maar Gods goddelijke kracht. Hier lezen we 
namelijk dat Jezus verwekt was door de Heilige Geest. Jezus bad echter 
voortdurend tot God de Vader en noemde Hém Zijn Vader – en níet de 
Heilige Geest (Mattheüs 10:32-33; 11:25-27; 12:50). Hij stelde nergens de 
Heilige Geest voor als Zijn Vader! Het is duidelijk dat de Heilige Geest de 
kracht of het middel was waardoor de Vader Jezus als Zijn Zoon verwekte 
– en niet een afzonderlijke persoon of wezen.

Paulus’ voorbeeld en onderwijs waren in lijn met het voorbeeld en het 
onderwijs van Christus

Als God werkelijk een Drie-eenheid zou zijn geweest, zou Paulus, die 
rechtstreeks door de opgestane Jezus Christus was onderwezen (Galaten 
1:11-12) en die een groot gedeelte van het theologische fundament van de 
vroege Kerk heeft geschreven, dit concept toch zeker wel hebben begrepen 
en onderwezen. Toch vinden we nergens in zijn brieven iets terug van dit 
onderwijs.

Daar komt bij dat de standaardbegroeting door Paulus in zijn brieven 
aan de gemeenten, maar ook aan individuele personen, consistent begint 
met het noemen van “God onze Vader en de Heere Jezus Christus”, terwijl 
hij in geen enkele begroeting de Heilige Geest noemt! (Ditzelfde geldt ook 
voor de begroetingen door Petrus in zijn beide brieven.)

In elke brief van Paulus treffen we, met slechts kleine variaties, deze 
begroeting aan. Merk op hoe consistent hij is in het niet noemen van de 

Heilige Geest in zijn begroetingen: 
•	 “Genade	zij	u	en	vrede	van	God,	onze	Vader,	en	van	de	Heere	Jezus	

Christus” (Romeinen 1:7).
•	 “Genade	zij	u	en	vrede	van	God,	onze	Vader,	en	van	de	Heere	Jezus	

Christus” (1 Korinthe 1:3).
•	 “Genade	zij	u	en	vrede	van	God,	onze	Vader,	en	van	de	Heere	Jezus	

Christus” (2 Korinthe 1:2).
•	 “Genade	zij	u	en	vrede	van	God	de	Vader	en	van	onze	Heere	Jezus	

Christus” (Galaten 1:3).
•	 “Genade	zij	u	en	vrede	van	God,	onze	Vader,	en	van	de	Heere	Jezus	

Christus” (Efeze 1:2).
•	 “Genade	zij	u	en	vrede	van	God,	onze	Vader,	en	van	de	Heere	Jezus	

Christus” (Filippenzen 1:2).
•	 “Genade	zij	u	en	vrede	van	God,	onze	Vader,	en	van	de	Heere	Jezus	

Christus” (Kolossenzen 1:2).
•	 “Genade	zij	u	en	vrede	van	God,	onze	Vader,	en	van	de	Heere	Jezus	

Christus” (1 Thessalonicenzen 1:1).
•	 “Genade	zij	u	en	vrede	van	God,	onze	Vader,	en	van	de	Heere	Jezus	

Christus” (2 Thessalonicenzen 1:2).
•	 “Genade,	barmhartigheid	en	vrede	zij	u	van	God,	onze	Vader,	en	

van Christus Jezus, onze Heere” (1 Timotheüs 1:2).
•	 “Genade,	barmhartigheid	en	vrede	zij	u	van	God	de	Vader	en	van	

Christus Jezus, onze Heere” (2 Timotheüs 1:2).
•	 “Genade,	barmhartigheid	en	vrede	zij	u	van	God	de	Vader	en	van	

de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker” (Titus 1:4).
•	 “Genade	zij	u	en	vrede	van	God,	onze	Vader,	en	van	de	Heere	Jezus	

Christus” (Filemon 3).
In al deze begroetingen wordt de Heilige Geest consistent achterwege 

gelaten – een ongelooflijk en onverklaarbaar verzuim als de Geest inderdaad 
een persoon of entiteit gelijk aan God de Vader en Christus zou zijn geweest!

Dit is nog verbazingwekkender als we beseffen dat de gemeenten waar-
aan Paulus zijn brieven richtte, vele leden uit de heidenen hadden met 
polytheïstische achtergronden, mensen die voorheen verscheidene goden 
hadden aanbeden. Paulus’ brieven bevatten nergens een poging van zijn 
kant om de Drie-eenheid uit te leggen, of de Heilige Geest als een godde-
lijke persoon, die gelijk zou zijn aan God de Vader en Jezus Christus.

In al Paulus’ brieven wordt alleen in 2 Korinthe 13:14 de Heilige Geest 
samen met de Vader en Jezus Christus genoemd in zulke termen, en dan 
nog alleen in verband met “de gemeenschap van de Heilige Geest” waarin 
de gelovigen delen – dus niet in een of andere theologische stelling betref-
fende de natuur van God. Het punt dat Paulus hier duidelijk wil maken, 
is dat Gods Geest de verbindende factor is die ons samenbrengt in een 

Is de Heilige Geest een persoon?
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goddelijke omgang, niet alleen met elkaar, maar ook met de Vader en de 
Zoon.

Maar ook hier wordt wederom niet gesproken over Gods Geest als een 
persoon. Is het u opgevallen dat Paulus hier schrijft over onze gemeenschap 
van de Heilige Geest en niet met de Heilige Geest? Zoals 1 Johannes 1:3 ons 
zegt: “Deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon 
Jezus Christus” – de Heilige Geest wordt hier wederom niet genoemd.

(In “Hoe zit het met Bijbelteksten die de Drie-eenheid ‘bewijzen’?”, 

beginnend op pagina 70, worden andere verzen behandeld, waarvan men 
veelal onterecht aanneemt dat deze het bestaan van de Drie-eenheid 
ondersteunen.)

Ook Jezus sprak nooit over de Heilige Geest als een derde goddelijke 
persoon. In plaats daarvan sprak Hij in talloze passages alleen over de 
relatie tussen God de Vader en Zichzelf (Mattheüs 26:39; Markus 13:32; 
15:34; Johannes 5:18, 22; etc.). De Heilige Geest als persoon is verdacht 
afwezig in Christus’ onderwijs in het algemeen. Daarentegen zijn in dit 

Is de Heilige Geest een persoon?

Waarom naar de Heilige Geest wordt     
verwezen met de woorden “hij” en “hem” 

Veel mensen nemen aan dat de Heilige 
Geest een goddelijke persoon is, zoals de 

Vader en Jezus Christus zijn. Zij baseren dit op 
verwijzingen naar de Geest als “hij”, “hem” 
en “hemzelf” in het Nieuwe Testament. Deze 
verwarring ontstaat als gevolg van twee facto-
ren – het feit dat in de Griekse taal (zoals ook 
in de Nederlandse taal, doch niet in de Engelse 
taal) voornaamwoorden mannelijk, vrouwelijk 
of onzijdig zijn, en daarnaast als gevolg van de 
vooroordelen van enkele vertalers.

Het Grieks kent, net als de Romaanse talen 
die hun oorsprong vinden in het Latijn (zoals 
het Spaans, het Frans, het Italiaans etc.), aan 
elk voornaamwoord een specifiek geslacht toe. 
Elk voorwerp, of het nu levend of levenloos is, is 
ófwel mannelijk, ófwel vrouwelijk, ófwel onzij-
dig. Het geslacht van het voornaamwoord heeft 
vaak niets te maken met het feit of het voorwerp 
zelf mannelijk of vrouwelijk is.

Het woord auto is van het mannelijke geslacht 
en er dient dan ook naar verwezen te worden 
met de voornaamwoorden “hij” of “hem”. Het 
woord concentratie is van het vrouwelijke 
geslacht. Het mag duidelijk zijn dat hoewel 
deze zelfstandige naamwoorden een geslacht 
hebben, dit niet wil zeggen dat zij werkelijk 
mannelijk of vrouwelijk zijn. In de Engelse taal 
daarentegen wordt naar de meeste zelfstandige 
naamwoorden, die niet verwijzen naar objecten 
die mannelijk of vrouwelijk zijn, verwezen met 
het onzijdige voornaamwoord “it” (“het”).

We zouden nog kunnen opmerken dat in de 
Hebreeuwse taal, waarin het Oude Testament 
was geschreven, het woord ruach (vertaald 
met “geest”) vrouwelijk is en men met vrou-
welijke voornaamwoorden naar dit woord 
verwijst. Maar de Heilige Geest is duidelijk niet 
vrouwelijk of van het vrouwelijke geslacht.

In het Grieks worden zowel mannelijke 
als onzijdige woorden gebruikt om te verwij-
zen naar de Heilige Geest. Het Griekse woord 
dat vertaald is met “Trooster” in de hoofdstuk-
ken 14 tot 16 van Johannes is parakletos, een 
mannelijk woord in het Grieks; ook de woorden 
trooster en geest in het Nederlands zijn man-
nelijk. Dat is de reden dat er in deze hoofdstuk-
ken naar verwezen wordt met de Griekse voor-
naamwoorden die het equivalent zijn van onze 
Nederlandse woorden “hij”, “hem”, “hemzelf”.

Vanwege het mannelijke geslacht van het 
woord parakletos zijn de voornaamwoorden 
die in het Grieks gebruikt worden grammaticaal 
correct in het Grieks. Ook in het Nederlands 
zijn de gebruikte voornaamwoorden gram-
maticaal correct gebruikt. Maar in de Engelse 
vertalingen van de Bijbel is het grammaticaal 
incorrect vertaald met “hij”, “hem” etc.

Een voorbeeld kan dit wellicht nog verduide-
lijken: u zou nooit de Nederlandse zin “ik zoek 
de Bijbel, zodat ik hem kan lezen” vertalen naar 
het Engels met “I am looking for the Bible, so 
I can read him”. Hoewel de Nederlandse zin 
grammaticaal correct is, is de letterlijke verta-

ling in het Engels niet correct (naar het woord 
‘Bible’ moet verwezen worden met het Engelse 
voornaamwoord ‘it’). Op dezelfde wijze is het 
niet correct om op basis hiervan te veronder-
stellen dat de Heilige Geest dus een persoon is.

Alleen indien de parakletos of helper 
bekend zou zijn aan een persoon, zou dit in de 
Engelse taal het gebruik van een mannelijk of 
vrouwelijk voornaamwoord rechtvaardigen. En 
de term parakletos kán inderdaad verwijzen 
naar een persoon – zoals deze term verwijst 
naar Jezus Christus in 1 Johannes 2:1. Aan de 
Heilige Geest wordt echter nergens persoonlijk-
heid toegekend. In de Engelse vertalingen van 
de Bijbel zouden dus voor verwijzingen naar 
de Heilige Geest geen persoonlijke voornaam-
woorden dienen te worden gebruikt.

Daarnaast is er absoluut geen enkele theo-
logische of Bijbelse rechtvaardiging voor het 
verwijzen naar de term “Heilige Geest” met 
mannelijke voornaamwoorden in het Grieks. Het 
Griekse woord pneuma, dat vertaald is met 
“geest” (maar ook met “wind” en “adem” ver-
taald is in het Nieuwe Testament), is grammati-
caal gezien een onzijdig woord. In de Griekse 
taal wordt dus om naar het (Nederlandse) 
woord “geest” te verwijzen, gebruikgemaakt 
van voornaamwoorden die het equivalent zijn 
van het Nederlandse “het”, “dat” of “wat”.

Toen echter de King James-vertaling (of “Aut-
horized Version”) ontstond (in het begin van de 
17e eeuw), was de leer van de Drie-eenheid al 
meer dan 1000 jaar geleden geaccepteerd. Het 
is dus welhaast vanzelfsprekend dat de vertalers 
ervan, die beïnvloed waren door dat geloof, 
vaker kozen voor mannelijke voornaamwoorden 
om te verwijzen naar de Heilige Geest dan voor 

onzijdige voornaamwoorden (een voorbeeld 
hiervan is te vinden in de Engelse tekst van 
Johannes 16:13-14; Romeinen 8:26).

Dit is echter niet altijd het geval. In sommige 
Bijbelgedeeltes in de King James Version heb-
ben de vertalers namelijk wel het juiste, onzij-
dige voornaamwoord gebruikt. Als voorbeeld 
hiervan dient bijvoorbeeld (de Engelse tekst 
van) Romeinen 8:16 en 26. In het Nederlands is 
dit onderscheid overigens niet te vinden. 

Een ander voorbeeld is te vinden in de 
Engelstalige teksten van Mattheüs 10:20 en 
1 Petrus 1:11, waar de vertalers van de King 
James Version de juiste onzijdige voornaam-
woorden hebben gebruikt in deze verzen.

Helaas zijn latere Engelse vertalers van de 
Bijbel een stapje verder gegaan dan de vertalers 
van de King James Version in hun verwijzingen 
naar de Heilige Geest met gebruikmaking van de 
mannelijke in plaats van de onzijdige voornaam-
woorden. Dat is de reden dat er in de modernere 
Engelse Bijbelvertalingen meestal naar de Heilige 
Geest wordt verwezen met de voornaamwoor-
den “he” (“hij”) en “him” (“hem”). Dit geeft 
dus in de Engelse Bijbelvertalingen geen taal-
kundige juistheid aan, maar veeleer het doctri-
naire vooroordeel of de onjuiste aannames van 
Bijbelse vertalers die, ten onrechte dus, geloven 
dat de Heilige Geest een persoon is. Nogmaals, 
in de Nederlandstalige vertalingen is het woord 
“geest” mannelijk en er dient dus ook naar 
verwezen te worden met de mannelijke voor-
naamwoorden “hij” en “hem”. Taalkundig zijn 
deze verwijzingen in de Nederlandstalige Bijbel-
vertalingen dus correct; zij geven echter níet aan 
dat de Heilige Geest een persoon is, maar slechts 
dat het woord “geest” een mannelijk woord is.
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opzicht Zijn vele stellingen over Zichzelf en de Vader bijzonder interes-
sant, vooral omdat Hij nooit ergens gelijksoortige opmerkingen maakt over 
Zichzelf en de Heilige Geest.

De Heilige Geest is afwezig in visioenen van Gods troon

We dienen ook te bedenken dat in visioenen van Gods troon, zoals deze 
zijn opgenomen in de Bijbel, de Heilige Geest als derde persoon volledig 
afwezig is, terwijl in deze visioenen de Vader en Christus wel worden gezien.

In Handelingen 7:55-56, waarin het martelaarschap van Stefanus 
wordt beschreven, lezen we: “(Hij) zag de heerlijkheid van God, en Jezus, 
staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen 
geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.” 
Hij zag God de Vader en Jezus de Zoon, maar niet de Heilige Geest.

Daniël 7:9-14 beschrijft op gelijke wijze Daniëls visioen van de hemel. 
Daar zag hij “de Oude van dagen” – God de Vader in deze context – plus 
miljoenen engelachtige wezens en “Iemand als een Mensenzoon”, namelijk 
de pre-existente Jezus Christus. En ook Daniël zag geen derde persoon 
van een Heilige Drie-eenheid.

In Openbaring 4-5 en 7:10 lezen we dat van Jezus, het Lam Gods, 
wordt vermeld dat Hij zit aan de rechterhand van God de Vader, maar er 
wordt niemand genoemd die aan de linkerhand van de Vader gezeten is. 
Nergens wordt de Heilige Geest genoemd als een wezen of persoon. Ner-
gens in deze passages – en zelfs nergens in de gehele Schrift – worden er 
samen drie goddelijke personen beschreven.

In het laatste boek van de Bijbel (het boek dat ook het laatste werd 
geschreven) schittert de Heilige Geest als goddelijke persoon zelfs volledig 
door afwezigheid. Het boek beschrijft “een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde” (Openbaring 21:1). Verder wordt er gezegd: “De tent van God is 
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen” (vers 3). Van Christus, het Lam, 
wordt ook vermeld dat Hij aanwezig is (vers 22). De Heilige Geest als 
afzonderlijke persoon schittert echter weer door afwezigheid – wederom 
een onverklaarbaar verzuim als deze Geest de derde persoon is van een 
drie-enige God.

Dat is de reden waarom Paulus in 1 Korinthe 8:6 stelt dat “er voor ons 
maar één God (is): de Vader (…) en één Heere: Jezus Christus”, zonder 
de Heilige Geest als een goddelijke persoon te noemen. Ergens anders 
verwijst hij naar “het geheimenis (…) van God, en van de Vader en van 
Christus” (Kolossenzen 2:2) – waarbij hij alleen de Vader en Christus God 
noemt en hij wederom de Heilige Geest niet noemt.

Verder moeten we niet vergeten dat we nergens een gebed, psalm of 
gezang kunnen vinden opgedragen aan de Heilige Geest of waarin de 
Heilige Geest wordt aangesproken. Nergens zien we dat de Heilige Geest 

aanbeden wordt. Het blijkt dus keer op keer dat de Bijbel de leer van de 
Drie-eenheid eenvoudigweg niet ondersteunt op die plaatsen in de Bijbel 
waar het logisch zou zijn als het waarheid zou zijn geweest!

Dat is ook de reden, zoals we al in talloze aanhalingen eerder in dit 
boekje zagen, dat zo veel historici en Bijbelse onderzoekers toegeven dat 
de leer van de Drie-eenheid nergens in de Bijbel gevonden kan worden. 
We moeten niet vast blijven houden aan aloude religieuze tradities als deze 
het onderwijs van de Bijbel tegenspreken! Onze geloofsovertuiging dient 
stevig verankerd te zijn in het onderwijs van de Bijbel. Jezus zei: “Uw 
woord is de waarheid” (Johannes 17:17).

Hoe zit het met Schriftgedeelten die handelingen van de Heilige Geest 
beschrijven?

Sommige Bijbelgedeelten lijken te beschrijven dat de Heilige Geest 
betrokken is bij persoonlijke handelingen. Betekent dit echter dat de Hei-
lige Geest een afzonderlijke persoon is?

Hoewel dit het in eerste instantie wel lijkt aan te geven, wordt dat er 
toch niet echt mee bewezen. In de talen uit de Bijbelse tijden werden niet-
persoonlijke zaken soms beschreven op een persoonlijke wijze en maakte 

men vaak gebruik van 
personificatie (het toe-
kennen van persoonlijke 
eigenschappen aan niet-
persoonlijke zaken).

In Genesis 4:10 zegt 
God bijvoorbeeld tegen 
Kaïn: “Wat hebt u gedaan! 
Er is een stem van het 
bloed van uw broer, dat 
van de aardbodem tot Mij 
roept.” Hier wordt van het 
vergoten bloed van Abel 
gezegd dat het een “stem” 
heeft, die “roept” van de 
aardbodem. Dit is duide-
lijk figuurlijk taalgebruik, 
aangezien bloed geen stem 
heeft en niet kan spreken.

Op dezelfde wijze wordt in het boek Spreuken de wijsheid gepersonifi-
eerd, luid roepend (Spreuken 1:20-21). Spreuken 8 beschrijft de wijsheid 
staand op een hoge heuvel, roepend tot mensen, sprekend. De wijsheid heeft 
lippen en een mond, heeft lief en wordt geliefd, heeft kinderen en heeft God 

Is de Heilige Geest een persoon?

Velen geloven dat de Heilige Geest een afzon-
derlijke persoon is omdat sommige passages in 
de Bijbel lijken te indiceren dat er sprake is van 
handelingen van een persoon. Dit bewijst echter 
op zichzelf niets, aangezien de Schrift van bergen 
zegt dat zij zingen, van rivieren dat zij in hun han-
den klappen, van de hemelen en de regen dat zij 
God prijzen, en van bomen dat zij spreken. Het 
mag duidelijk zijn dat geen van alle personen zijn 
– evenmin is de Heilige Geest een persoon. 
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Hoe zit het met Bijbelteksten die de 
Drie-eenheid ‘bewijzen’?

In een poging om hun geloof in de Drie-een-
heid te onderbouwen, wijzen sommige men-

sen op een aantal Bijbelse passages, waarvan 
verondersteld wordt dat deze aantonen dat de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest samenwer-
ken als een Drie-eenheid. Maar is dat werkelijk 
wat deze passages laten zien? We moeten 
ervan overtuigd zijn dat we precies datgene 
lezen wat deze verzen wél en wat ze níet zeg-
gen, en voorkomen dat we in deze verzen onze 
eigen, onjuiste vooronderstellingen inlezen.

De leer van de Drie-eenheid veronderstelt 
dat Vader, Zoon en Heilige Geest drie gelijk-
waardige personen in één goddelijk wezen zijn. 
Toch is er geen enkele Bijbelse passage te vin-
den, waarin iets dergelijks wordt gesteld, zoals 
we eerder in dit boekje al hebben laten zien.

Hoe zit het dan met verzen die de Drie-
eenheid “bewijzen”? De verzen die gewoon-
lijk aangehaald worden, laten voornamelijk 
de werking of betrokkenheid van Vader, 
Zoon en Geest in bepaalde aspecten van de 
christelijke beleving zien. Dit bewijst echter 
niets met betrekking tot de veronderstelde 
persoonlijkheid van de Heilige Geest, of dat 
Vader, Zoon en Geest één wezen zijn. Wat 
hoogstens uit deze voorbeelden bewezen kan 
worden, is dat de drie bestaan en dat zij op de 
een of andere manier betrokken zijn bij hetgeen 
wordt beschreven – overduidelijke punten, die 
niet ter discussie staan.

Zoals dit boekje duidelijk laat zien, maakt 
het getuigenis van velerlei Schriftgedeelten 
duidelijk dat de Heilige Geest niet een persoon 
is, maar veeleer de kracht van God waardoor de 
Vader en de Zoon, Die individuele, persoonlijke 
Wezens zijn binnen de ene Godfamilie, Beiden 
handelen. Zowel de Vader als Christus is nauw 
betrokken bij het proces van het behoud van de 
mens – en Zij maken in dit proces gebruik van 
Hun Geest. Zonder dat we op de een of andere 
manier de leer van de Drie-eenheid aanvaar-
den, mogen we dus verwachten dat God de 

Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest in 
verscheidene contexten samen vermeld staan.

Laten we, met dit gegeven in ons achterhoofd, 
enkele verzen doornemen die veel gebruikt wor-
den om de leer van de Drie-eenheid te bewijzen. 
Het voornaamste vers dat mensen gebruiken, is 
te vinden in Mattheüs 28:19 over het dopen 
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. De betekenis van dit vers is uitgelegd in 
“Bewijst Mattheüs 28:19 de Drie-eenheid?” op 
pagina 63. Een ander vers, namelijk 2 Korinthe 
13:14 over de gemeenschap van de Heilige 
Geest is uitgelegd op pagina 65. Zoals daar 
duidelijk gemaakt is, bewijzen geen van beide 
passages een drie-enige Godheid.

Laten we nog meer van dergelijke voor-
beelden bekijken, die gebruikt worden om het 
geloof in de Drie-eenheid te ondersteunen:
• 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!” Een 
veronderstelde indicatie van ‘drieheid’: de Zoon 
is gedoopt, de Geest daalt op Hem neer en de 
Vader spreekt vanuit de hemel. Toch wordt hier 
geen enkele hint gegeven dat er drie perso-
nen in één wezen zijn, zoals de Drie-eenheid 
beweert, en de Geest wordt ook niet onthuld 
of gepresenteerd als een persoon. 

• Romeinen 15:30: “En ik roep u ertoe 
op, broeders, door onze Heere Jezus Christus 
en door de liefde van de Geest, om samen met 
mij te strijden in de gebeden tot God voor mij.” 
Wederom zien we dat alleen Jezus, de Geest en 
God de Vader bestaan – niet dat zij een drie-
enig wezen vormen. “De liefde van de Geest” is 
de liefde die door de Geest komt – liefde, een 
vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22), die 
uitgestort wordt in het hart van een mens door 
middel van de Geest (Romeinen 5:5). Dit zegt 

echter niets over persoonlijkheid van de Geest.
• Galaten 4:6: “Nu, omdat u kinderen bent, 

heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in 
uw harten, Die roept: Abba, Vader!” De Heilige 
Geest, waardoor Christus ontstond en heeft 
geleefd als de Vaders Zoon, wordt door de Vader 
gegeven aan gelovigen opdat zij ook Zijn zonen 
en dochters mogen worden. Ook hier is er geen 
drie-in-één of aanwijzing dat de Heilige Geest een 
persoon zou zijn in dit vers te vinden. The Expo-
sitor’s Bible Commentary maakt een wel heel 
grote sprong door over dit vers te stellen: “Paulus 
voegt hieraan onderwijs uit de Drie-eenheid 
toe, aangezien hij ons vertelt dat het behoud in 
zijn geheel bestaat uit handelingen van God de 
Vader, door zowel God de Zoon als God de Hei-
lige Geest te sturen” (James Boice, deel 10, 1976, 
pagina 473). Dit is absolute fictie, aangezien dit 
in de verste verte niet in dit vers of de omringende 
verzen wordt gesteld. Integendeel, in plaats van 
de exclusiviteit van de Drie-eenheid, laat dit vers 
zien dat God het goddelijke zoonschap niet alleen 
beperkt tot Jezus de Zoon.

• Efeze 2:18: “Want door Hem [Christus] 
hebben wij beiden [Joden en heidenen] door één 
Geest de toegang tot de Vader.” Expositor’s 
merkt ten aanzien van dit vers op dat indien hier 
sprake is van toegang door de Heilige Geest, 
hetgeen zeker het geval is, “de trinitarische 
implicaties van dit vers overduidelijk zijn” (Ske-
vington Wood, deel 11, 1978, pagina 41). Maar 
is dat wel zo? Het blijft een feit dat hier helemaal 
geen drie-in-één Drie-eenheid te bespeuren valt. 
Het enige wat we hier zien, is dat we door Chris-
tus verbonden zijn met de Vader door dezelfde 
Geest. De Geest is het verbindende instrument of 
middel in deze context, maar is niet een persoon.

• 1 Petrus 1:2: “(Gelovigen zijn) uitverkoren 
overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, 
door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaam-
heid en besprenkeling met het bloed van Jezus 
Christus.” Dit vers begint met christenen die 
uitverkoren (gekozen) zijn door de voorafgaande 
bepaling van de Vader, en het vers eindigt met 
vergeving door het offer van Christus. Het mid-
delste gedeelte van dit vers zegt dat we geheiligd 
zijn – hetgeen betekent ‘apart gezet’ – door mid-

del van de Heilige Geest. Dit zegt wederom niets 
over persoonlijkheid van de Geest. Apart zetten 
kan op verschillende manieren bereikt worden, 
zoals door iets levenloos, door een verzegeling 
of door een scheidslijn. In deze context slaat het 
apart gezet worden op gerechtvaardigd worden 
voor God, waaronder ook valt Zijn Geest, die 
ons in staat stelt Hem met ons gehele hart te 
gehoorzamen. Maar ook hiervoor is het niet 
vereist dat de Heilige Geest een persoon is – 
slechts een bron van kracht van God, hetgeen 
het ook werkelijk is. In het volgende hoofdstuk 
zal dit nauwkeurig gedocumenteerd worden. 
Nogmaals, Vader, Zoon en Heilige Geest werken 
samen in het leven van een christen – maar dit 
veronderstelt geen trinitarische doctrine.

• 1 Petrus 3:18: “Want ook Christus 
heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, 
Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, 
opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel 
ter dood gebracht in het vlees, maar levend 
gemaakt door de Geest.” Jezus is gestorven om 
ons met God de Vader te verzoenen, en Hij leidt 
ons na Zijn opstanding nog steeds tot de Vader. 
Jezus’ opstanding werd bereikt door de kracht 
van Gods Geest. Maar ook hier wordt geen 
persoonlijkheid gesuggereerd. De Geest was 
eenvoudigweg de kracht en het instrument, 
want het was “God de Vader, Die Hem uit de 
doden opgewekt heeft” (Galaten 1:1).

Wat hebben deze en andere voorbeelden 
met elkaar gemeen? Geen enkele ervan 
schetst, definieert, geeft uitleg over of 
bewijst de Drie-eenheid, ondanks dat 
dit wel de bedoeling ervan was volgens 
de aanhangers van de leer van de Drie-
eenheid. Elk ervan laat daarentegen wél zien 
dat Vader, Zoon en Heilige Geest bestaan en 
belangrijk zijn voor het christelijke leven. Maar 
geen enkele ervan geeft de Geest weer als een 
persoon, of de Vader, Zoon en Geest als een 
drie-enige God. Deze voorbeelden onderbou-
wen de Drie-eenheid dus op geen enkele wijze. 

Laten we er dus van overtuigd zijn wat deze 
Bijbelverzen nu wel en wat ze absoluut niet zeg-
gen – en laten we ervoor oppassen dat we niet 
trappen in zwakke en onlogische argumenten.
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begeleid en zich met God verheugd. Maar het is duidelijk dat wijsheid niet 
een persoon is en geen van deze dingen in letterlijke zin doet!

Op dezelfde manier beschrijft Psalm 65:14 valleien die van vreugde 
uitroepen en zingen. Psalm 96:11-12 kent emoties toe aan de hemelen, de 
aarde en de velden. Psalm 98:8 zegt dat de rivieren in hun handen klap-
pen. Psalm 148:3-4 beschrijft dat de sterren en de regen God prijzen. 

Jesaja 3:26 zegt dat de poorten van de stad Jeruzalem zullen treuren 
en rouwen. Jesaja 14:8 spreekt van cipressen die zich verblijden, en van 
ceders die spreken. Jesaja 35:1 kent emoties toe aan de wildernis en zegt 
dat de woestijn vrolijk zal zijn. Jesaja 44:23 en 49:13 beschrijven bergen, 
bossen, bomen en de hemelen terwijl zij zingen. 

Jesaja 55:12 zegt dat de heuvels zullen uitbreken in gejuich en bomen in 
hun handen zullen klappen. In Habakuk 2:11 wordt van de stenen en bal-
ken gezegd dat zij met elkaar spreken.

Gelijksoortige personificaties van niet-persoonlijke dingen komen we 
ook in het Nieuwe Testament tegen. Mattheüs 11:19 zegt van de wijsheid 
dat zij kinderen heeft. Romeinen 6 zegt dat de zonde tot slavernij maakt en 
over menselijke wezens regeert (verzen 6, 12, 16). In Romeinen 10:6 wordt 
van de gerechtigheid gezegd dat zij spreekt. In 1 Johannes 5:8 wordt van 
water en bloed gezegd dat zij getuigen.

Het is echter duidelijk dat geen van deze dingen ook letterlijk gebeurt. 
Zo past de Bijbel soms ook dergelijk figuurlijk taalgebruik toe met betrek-
king tot de Heilige Geest, door handelingen aan de Heilige Geest toe te 
schrijven alsof deze een persoon is. De Bijbel beschrijft de Heilige Geest 
echter ook, zoals al eerder in dit hoofdstuk opgemerkt, op een zodanige 
wijze, dat het duidelijk is dat de Heilige Geest geen persoon is. 

Zoals ook de New Catholic Encyclopedia, die eerder al in dit boekje 
aangehaald is, erkent: “Het overgrote deel van de teksten in het Nieuwe 
Testament onthult Gods geest als iets, niet als iemand; dit valt vooral 
goed af te leiden uit het parallellisme tussen de geest en de kracht van 
God. Wanneer een quasi-persoonlijke bezigheid wordt toegeschreven aan 
Gods geest (zoals bijvoorbeeld spreken, verhinderen, verlangen en wonen 
(Handelingen 8.29; 16.7; Romeinen 8.9)), rechtvaardigt dit niet direct de 
conclusie dat in deze passages Gods geest als een Persoon beschouwd zou 
moeten worden; dezelfde uitdrukkingen worden namelijk ook gebruikt met 
betrekking tot retorisch gepersonifieerde dingen of abstracte ideeën.”

“In het boek Handelingen worden de woorden ‘Heilige Geest’, al dan 
niet met een lidwoord, overvloedig gebruikt. Toch blijft het moeilijk om 
persoonlijkheid te bewijzen vanuit deze teksten” (2003, deel 13, “Spirit, 
Holy”, pagina 428).

Zodoende zien we dat in sommige situaties waarin wordt beschreven 
dat de Heilige Geest betrokken is bij een persoonlijke activiteit, we moeten 

begrijpen dat God in die situaties de Heilige Geest gebruikt als het instru-
ment of het middel waardoor Hij handelt.

Neem het volgende voorbeeld. Als iemands met zijn hand een boek 
oppakt, kunnen we zeggen dat deze persoon het boek heeft opgepakt. Dit 
maakt van de hand nog niet een afzonderlijke persoon. Tegelijkertijd wil 
het ook niet zeggen dat de hand de persoon zelf is. De hand is slechts een 
onderdeel of verlengstuk van die persoon. En het is ook het ‘instrument’ of 
het ‘middel’ waardoor die persoon handelt. Op dezelfde wijze is de Heilige 
Geest het instrument waardoor God – de Vader of de Zoon of beiden – 
handelt. 

Natuurlijk is de Heilige Geest veel méér dan een hand. Het is de kracht, 
het verstand en de levensessentie van God Zelf – het dringt tot in alle 
oneindigheid door, zodat God hierdoor, zoals Psalm 139:7-10 en Jeremia 
23:23-24 ons laten zien, alomtegenwoordig is.

Dit is de reden waarom Petrus in Handelingen 5:1-10 tegen Ananias 
en Saffira zei dat zij gelogen hadden tegen de Heilige Geest en dat zij ook 
tegen God gelogen hadden. Deze passage impliceert niet dat de Heilige 
Geest God is of één van de veronderstelde drie personen van de godheid, 
zoals sommigen wel in deze passage menen te lezen, maar veeleer dat God 
door de Heilige Geest, het alomtegenwoordige instrument waardoor God 
handelt, deze leugen ter ore is gekomen.

De verwijzing door Jezus Christus in Johannes 16:7 naar de Heilige 
Geest als een “Helper” (of “pleitbezorger”, “Trooster” of “hij die jullie 
moet bijstaan”, zoals sommige vertalingen het weergeven) is een personi-
ficatie die een goede analogie verschaft van een onderdeel van de functie 
van de Geest in het leven van ware christenen. En zoals al eerder opge-
merkt, laten veel passages zien dat de Geest de kracht van God is die ons 
helpt en assisteert, maar niet een afzonderlijke persoon zoals door de aan-
hangers van de Drie-eenheid wordt onderwezen.

Maar wat doet de Geest dan eigenlijk? Wat is zijn functie en doel? In 
het volgende hoofdstuk zullen we onderzoeken hoe de Heilige Geest werkt 
in het leven van christenen.

Is de Heilige Geest een persoon?
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De Heilige Geest: 
Gods transformerende 

kracht 
“Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, 

maar van kracht en liefde en bezonnenheid” (2 Timotheüs 1:7).

Eén van de grootste problemen met de leer van de Drie-eenheid is 
dat het ons begrip vertroebelt van de cruciale rol die Gods Geest 
speelt als de kracht van God – vooral in het leven van een chris-
ten. We moeten onjuiste geloofsovertuigingen afleggen als we 

tot een juist begrip van de fantastische waarheid willen komen van wat de 
Bijbel over de Heilige Geest onthult.

Gods Geest wordt, zoals we hebben gezien, door een engel omschre-
ven als “de kracht van de 
Allerhoogste” (Lukas 1:35). 
Dit is de kracht waardoor het 
universum geschapen is en 
in stand gehouden wordt. En 
het is dezelfde kracht die wij 
rechtstreeks van God kunnen 
ontvangen!

Veel andere Schriftgedeelten 
laten het verband zien tussen de 
Heilige Geest en Gods kracht. 
Paulus herinnerde Timotheüs 
er bijvoorbeeld aan (zoals we 
al hebben gezien): “God heeft 
ons niet gegeven een geest 
van vreesachtigheid, maar 
van kracht en liefde en bezon-
nenheid” (2 Timotheüs 1:7). 

Andere Bijbelverzen verwijzen ook naar de Heilige Geest als de kracht 
van God (Zacharia 4:6; Micha 3:8).

Lukas 4:14 laat zien dat Jezus Christus Zijn prediking begon “door de 

kracht van de Geest”. Jezus Christus vertelde Zijn volgelingen met betrek-
king tot de Heilige Geest, die zij zouden ontvangen na Zijn dood: “Gij zult 
kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt” (Handelingen 
1:8, NBG).

Petrus vertelt “hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Hei-
lige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij 
goeddeed en allen die door 
de duivel overweldigd waren, 
genas, want God was met Hem” 
(Handelingen 10:38).

De Heilige Geest wordt hier 
in verband gebracht met de 
kracht waardoor God de Vader 
met Jezus was – de kracht 
waardoor Hij krachtige wonde-
ren verrichtte gedurende Zijn 
aardse, fysieke bediening. De 
Heilige Geest is de aanwezig-
heid van Gods kracht die actief 
werkzaam is in Zijn dienstknech-
ten (Psalm 51:12; 139:7). 

Paulus geeft uitdrukking aan 
zijn wens dat medechristenen 
“overvloedig (...) zijn in de hoop, 
door de kracht des heiligen Geestes” op gelijke wijze als Jezus door hem 
“tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes” heeft gewerkt (Romei-
nen 15:13, 19, NBG).

Deze Geest verschaft christenen de kracht om een leven te leiden 
waarin zij groeien en overwinnen, en waardoor hun leven veranderd wordt 
om zodoende te worden als Jezus Christus!

We hebben Gods goddelijke hulp nodig!

Niemand van ons kan zijn of haar zonden en tekortkomingen overwin-
nen en God volledig gehoorzamen zonder Zijn goddelijke hulp. Zelfs als 
we door onze wil onze handelingen zouden kunnen veranderen, kan alleen 
God ons hart veranderen.

Dat is de reden waarom Paulus de leden van de gemeente te Rome 
opriep om “niet aan deze wereld gelijkvormig (te worden), maar (...) 
innerlijk veranderd (te worden) door de vernieuwing van uw gezindheid” 
(Romeinen 12:2) door de kracht van Gods Geest. Die Geest is de kracht 
die God gebruikt om ons leven te veranderen en ons hart, onze gezindheid, 
te vernieuwen! 

De Heilige Geest: Gods transformerende kracht

De Schrift omschrijft de Heilige Geest 
voornamelijk als de kracht van God – de 
kracht waardoor Jezus Christus en de 
apostelen grote wonderen verrichtten, 
zoals het genezen van de zieken en het 
herstellen van het gezichtsvermogen van 
de blinden.

De Schrift leert dat we ons moeten 
bekeren – dat we onze egoïstische, zelf-
zuchtige wegen achter ons moeten laten 
– en ons moeten laten dopen om het 
geschenk van Gods Heilige Geest te ont-
vangen waardoor we een nieuw leven in 
gehoorzaamheid aan God kunnen leven.
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Eerder in deze brief, namelijk in hoofdstuk 8, helpt Paulus ons te begrij-
pen hoe de Heilige Geest in het leven van een christen werkzaam is. In vers 
14 schrijft hij dat “zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die 
zijn kinderen van God”. Hier zien we dat wij geleid moeten worden door de 
Geest van God om als kinderen van God beschouwd te worden.

Deze gedachte van Paulus treffen we ook aan in vers 9, waarin hij 

bepaald dogmatisch verklaart dat indien men Gods Geest (waarnaar hier 
ook wordt verwezen als de Geest van Christus) niet heeft, men niet “van 
Hem” is. Dat is de reden waarom het zó belangrijk is dat wij ons bekeren 
en gedoopt worden – zodat we ons leven kunnen overgeven aan God en 
wij de gave van Zijn Geest mogen ontvangen, zodat Zijn Geest in ons kan 
wonen en ons leven kan veranderen!

De Heilige Geest: Gods transformerende kracht

Hoe Gods Geest aan te wakkeren 

De apostel Paulus vermaande de leden 
van een van de gemeenten die hij had 

gesticht, met de volgende woorden: “Blus de 
Geest niet uit” (1 Thessalonicenzen 5:19). Ook 
spoorde hij de jonge evangelist Timotheüs aan: 
“Daarom herinner ik u eraan de genadegave 
van God die in u is door de oplegging van mijn 
handen, aan te wakkeren. Want God heeft ons 
niet gegeven een geest van vreesachtigheid, 
maar van kracht en liefde en bezonnenheid” (2 
Timotheüs 1:6-7).

Paulus vergeleek Gods Geest met een stukje 
kool in een smeulend vuur. Hij moedigde Timo-
theüs aan om dat stukje kool zodanig aan te 
wakkeren dat het zou gaan gloeien en de vlam-
men er weer uit zouden slaan. Paulus wist dat 
we ervoor moeten oppassen dat we de gave 
van Gods Geest niet veronachtzamen en niet 
laten uitgaan!

Hoe kunnen we de moed, sterkte en liefde 
die God ons door Zijn Geest geeft, in stand 
houden? Het antwoord op deze vraag treffen 
we in verschillende Bijbelverzen aan.

Paulus zegt ons: “Neem daarom de hele 
wapenrusting van God aan, opdat u weerstand 
kunt bieden op de dag van het kwaad, en na 
alles gedaan te hebben, stand kunt houden” 
(Efeze 6:13). Satan zal er alles aan doen wat 
in zijn macht ligt om ons te ontmoedigen zodat 
we daardoor gedesillusioneerd en beangstigd 
raken – opdat we ons vertrouwen in God kwijt-
raken. Wat bedoelde Paulus dan met zijn woor-
den dat we “de hele wapenrusting van God” 
moeten aandoen als onze verdediging? Wat 
is het dat we kunnen gebruiken om dergelijke 
houdingen die tot verslagenheid leiden, zoals 
angst, apathie en ontmoediging, te weerstaan?

Paulus vervolgt: “Houd dan stand, uw mid-
del omgord met de waarheid, en bekleed met 
het borstharnas van de gerechtigheid, en de 
voeten geschoeid met bereidheid van het Evan-
gelie van de vrede. Neem bovenal het schild 
van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen 
van de boze zult kunnen uitblussen. En neem 
de helm van de zaligheid en het zwaard van 
de Geest, dat is Gods Woord” (verzen 14-17; 
vergelijk 1 Thessalonicenzen 5:8).

Paulus geeft aan dat we standvastig dienen 
te zijn in de waarheid die we geleerd hebben, 
waarbij we ons moeten concentreren op het 
leiden van een rechtvaardig leven, ongeacht de 
omstandigheden. We dienen ook actief ons aan-
deel te leveren in het verder verspreiden van het 
ware Evangelie en daarbij het eeuwige leven als 
ons doel nimmer uit het oog te verliezen. Tevens 
dienen we Gods Woord te hanteren als een 
zwaard dat door alle teleurstellingen heen snijdt.

Maar evenzeer belangrijk is wat Paulus ver-
volgens opmerkt in Efeze 6: “Terwijl u bij elke 
gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in 
de Geest en daarin waakzaam bent met alle vol-
harding en smeking voor alle heiligen. Bid ook 
voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij 
het openen van mijn mond, om met vrijmoedig-
heid het geheimenis van het Evangelie bekend 
te maken, waarvan ik een gezant ben in kete-
nen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, 
zoals ik moet spreken” (verzen 18-20). 

Ons vermogen om geestelijk sterk en actief 
te blijven, hangt af van de mate waarin we op 
God vertrouwen. En de wijze waarop wij om die 
hulp kunnen vragen, is door middel van gebed.

Paulus riep christenen ertoe op om het tot 
hun gewoonte te maken om niet alleen voor 

zichzelf te bidden, maar ook voor hemzelf en 
voor anderen (Kolossenzen 4:2-4).

Eén van de belangrijkste sleutels om ervoor 
te zorgen dat Gods Geest actief in ons leven 
blijft werken en aangewakkerd blijft, is door 
ons voortdurend te blijven richten op het gro-
tere geheel van wat God aan het doen is. 
Paulus spoorde alle nieuwe gelovigen aan 
om zichzelf te zien als onderdeel van een 
groot werk dat God aan het verrichten is. Als 
de aanvoerder van het werk van God in hun 
deel van de wereld moedigde hij hen aan om 
enthousiast zijn inspanningen te ondersteunen 
door middel van gebed.

Hij legt uit waarom hun gebeden zo belang-
rijk waren: “Want wij willen niet, broeders, 
dat u geen weet hebt van onze verdrukking 
(...) Ja, wij hadden voor ons eigen besef het 
doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet 
op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, 
Die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo’n 
groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons 
nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd 
dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u 
ons ook mede te hulp komt door het gebed” (2 
Korinthe 1:8-11).

Paulus maakt melding van zijn grote liefde 
voor degenen die onder zijn bediening tot beke-
ring zijn gekomen. “Ik dank mijn God, telkens 
wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij 
voor u allen bid ik altijd met blijdschap – van-
wege uw gemeenschap aan het Evangelie, van 
de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop 
dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat 
voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus” 
(Filippenzen 1:3-6).

Het is belangrijk dat wij eveneens ons vertrou-
wen in God levend en actief houden. Soms zullen 
we vasten moeten combineren met gebeden om 

zodoende onze ijver aan te wakkeren en onze 
toewijding aan Hem te hernieuwen. Koning David 
schreef dat hij zichzelf “verootmoedigde (...) door 
te vasten” (Psalm 35:13, NBG). Vasten houdt in 
het zich onthouden van voedsel en drinken als 
een middel om onszelf weer te herinneren aan 
de realiteit, namelijk dat we niet onafhankelijk 
zijn. Vasten helpt ons om ons te realiseren hoé 
zwak we zijn en hoezeer we afhankelijk zijn van 
dingen die buiten onszelf liggen. Daarnaast is het 
een oefening in het wegcijferen van onszelf ten 
behoeve van Gods hogere doelen.

De Bijbel laat zien dat grote mannen van 
geloof, zoals Mozes, Elia, Daniël, Paulus en 
Jezus Zelf, vastten om dichter tot God te nade-
ren (Exodus 34:28; 1 Koningen 19:8; Daniël 
9:3; 10:2-3; 2 Korinthe 11:27; Mattheüs 4:2).

Aan Jezus werd op enig moment de vraag 
gesteld: “Waarom vasten de discipelen van 
Johannes en van de Farizeeën wel en waarom 
vasten Uw discipelen niet?” Hij antwoordde 
hierop: “De bruiloftsgasten kunnen toch niet 
vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang 
zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet 
vasten, maar de dagen zullen komen dat de Brui-
degom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in 
die dagen, zullen zij vasten” (Markus 2:18-20).

Jezus wist dat Zijn ware discipelen vanaf het 
moment dat Hij niet langer meer in het vlees bij 
hen zou zijn bij tijd en wijle zouden vasten om hun 
ijver in het dienen van Hem weer te hernieuwen en 
aan te vullen. Zij zouden het nodig hebben om de 
gave van de Heilige Geest in hen aan te wakkeren.

Jakobus zegt ons: “Nader tot God, en Hij 
zal tot u naderen” (Jakobus 4:8). Dit kunnen 
wij doen door middel van constant gebed en 
incidenteel vasten. We kunnen het aanwakke-
ren van de Geest van God in ons tot onze vaste 
gewoonte maken!
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Paulus schrijft ergens anders dat u “Christus in u” hebt als u een chris-
ten bent (Kolossenzen 1:27, NBV). Door de kracht en invloed van Gods 
Geest staan we Christus toe in ons te leven.

Nadat hij Gods Geest ontvangen had, omschreef Paulus zijn nieuwe kijk 
op het leven als volgt: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik 
leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef 
ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf 
voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).

Daar hij symbolisch begraven was met Jezus in het watergraf van de 
doop, leefde Paulus vanaf dat moment een leven dat niet langer van hemzelf 
was. Hij omschrijft zijn veranderde leven als een leven waarin hij Chris-
tus toestond om binnen in hem te leven. Op die manier kunnen we God 
behagen – door Zijn Zoon na te leven. Paulus spoorde andere gelovigen 
aan met de volgende woorden: “Wees navolgers van mij, zoals ik navolger 
van Christus ben” (1 Korinthe 11:1). Hij zegt ons tevens: “Laat daarom die 
gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was” (Filippenzen 2:5).

We zullen echter niet louter op eigen kracht erin kunnen slagen om een 
bekeerd leven van gehoorzaamheid aan God en van het imiteren van Jezus 
Christus te leven. We zullen slechts door Gods kracht en hulp hierin kun-
nen slagen, in plaats van door onze eigen inspanningen. Aan God komt 
dus alle lof en eer toe!

Om Christus te kunnen imiteren, moeten we God om hulp vragen, door 
Zijn Geest, zodat we God nederig kunnen dienen en onze gedachten, han-
delingen en houding in overeenstemming met de Zijne kunnen krijgen. We 
moeten Zijn Geest toestaan om de leidende kracht in ons leven te worden 
opdat we de kwaliteiten van waar christendom kunnen voortbrengen. We 
dienen onszelf regelmatig af te vragen of we werkelijk door Gods Geest 
geleid worden dan wel of we Zijn Geest weerstaan.

Door Gods Geest ontvangen we goddelijke hulp

Wat doet Gods Heilige Geest voor ons als christenen? Deze vraag raakt 
aan de kern van onze religieuze overtuigingen, aangezien we zonder de 
kracht van Gods Geest geen diepe, hechte relatie met de Vader kunnen 
hebben en we ook niet Zijn kinderen kunnen worden. Het is vanwege het 
feit dat de Geest in ons is, dat wij kinderen van God genoemd worden 
(Romeinen 8:14-17).

We dienen dus te begrijpen wat het betekent om “door de Geest geleid 
te worden”. Gods Geest duwt, sleept of trekt ons niet; Gods Geest leidt ons. 
Gods Geest weerhoudt ons er niet van te zondigen en dwingt ons ook niet om 
het juiste te doen. Hij leidt ons, maar wij moeten bereid zijn om te volgen.

Hoe leidt Gods Geest ons dan? Laten we een aantal manieren onder de 
loep nemen.

•	 De Heilige Geest houdt ons in contact met God. Gods Geest werkt 
samen met ons verstand. De apostel Johannes omschrijft dit op de volgende 
manier: “En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. 
En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij 
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Gods natuur en karakter 

In iedere discussie over Wie en Wat God is, 
dienen we de belangrijkste waarheid over 

God nooit uit het oog te verliezen – dat God 
de Vader en Jezus Christus de Zoon Beiden 
Wezens zijn van oneindige liefde. Johannes 
vatte Hun goddelijke karakter en natuur op 
perfecte wijze samen toen hij schreef: “God is 
liefde” (1 Johannes 4:8, 16).

De liefde van God is onbaatzuchtige, uit-
gaande bezorgdheid ten aanzien van het 
welzijn van anderen. Toen Hij Zijn heerlijkheid 
aan Mozes liet zien, onthulde God Zichzelf als 
“barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan 
goedertierenheid en trouw, Die goedertieren-
heid blijft bewijzen aan duizenden, Die onge-
rechtigheid, overtreding en zonde vergeeft” 
(Exodus 34:6-7).

Liefde is de basis van het karakter en de 
wet van God. Het is de basis van alles wat 
God aan de mensheid heeft onthuld in de 
Bijbel (Mattheüs 22:35-40). Paulus noemde 
liefde de grootste christelijke deugd (1 Korin-
the 13:13). Het is het eerste aspect dat door 
hem genoemd wordt van de vrucht van Gods 
Geest (Galaten 5:22). Liefde is de band van 
de volmaaktheid, die alles in perfecte eenheid 
samenbindt (Kolossenzen 3:14). Het is de 
vervulling van Gods goddelijke wet (Romeinen 
13:10).

Deze verbazingwekkende kwaliteit van god-
delijke liefde omvat zelfs de liefde voor iemands 
vijanden (Mattheüs 5:44-45; Lukas 6:35).

Liefde is de basis voor de verbintenis tussen 
de Vader en Christus. Jezus zei: “De Vader 
heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn 
hand gegeven” (Johannes 3:35). Verderop 
zegt Hij: “Maar de wereld moet weten dat Ik 
de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij 
geboden heeft” (Johannes 14:31). 

Hij zei tegen Zijn discipelen: “Als u Mijn 
geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde 
blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader 
in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf” 
(Johannes 15:10). Christus is tot in eeuwig-
heid gehoorzaam aan de Vader, en wij dienen 
op gelijke wijze gehoorzaam te zijn aan de 
Vader en Christus als een uitdrukking van 
onze liefde voor Hen. (Dit spreekt overigens de 
trinitarische idee tegen dat er geen gezags- en 
gehoorzaamheidsverhouding binnen de God-
heid kan zijn, aangezien dat zou impliceren 
dat er sprake is van afzonderlijke wezens met 
ieder een eigen wil.) 

Na onze bekering kunnen we beginnen om 
goddelijke liefde, die in ons hart uitgegoten 
is door de Heilige Geest (Romeinen 5:5), ten 
toon te spreiden. God wil dat we leren om te 
denken zoals Hij denkt, en doen zoals Hij doet.

Door dit soort liefde te beoefenen, geven 
we uitdrukking aan het beeld van God (door 
Zijn karakter te weerspiegelen), ondanks het 
feit dat we nog steeds menselijk zijn. Paulus 
moedigt ons aan om “die gezindheid in u 
(te laten) zijn die ook in Christus Jezus was” 
(Filippenzen 2:5), die Gods liefde perfect uit-
beeldde, zodanig zelfs dat Hij Zijn eigen leven 
voor ons heeft gegeven.

Eén van de bekendste verzen in de Bijbel 
zegt ons: “Want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gege-
ven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” 
(Johannes 3:16). God wil ons niet alleen het 
onbetaalbare geschenk van eeuwig leven 
geven, maar Hij wil ook alle dingen met ons 
delen in Zijn goddelijke familie (Hebreeën 
2:6-8; Romeinen 8:16-17). Keer op keer laat 
de Bijbel zien dat God perfect liefde uitbeeldt.
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ons gegeven heeft” (1 Johannes 3:24). Door Gods Geest, die Hij ons gege-
ven heeft, kunnen wij ten goede beïnvloed worden door Hem en kunnen 
wij Gods geboden gehoorzamen. Dit staat in sterk contrast met de wereld 
om ons heen en onze eigen natuur, die ons juist ten kwade beïnvloeden.

Gods Geest helpt ons ook om een dieper begrip van Zijn waarheid te 
krijgen. Toen Jezus de apostelen beloofde dat Hij de Geest tot hen zou 
sturen, zei Hij dat deze hun “de weg (zou) wijzen in heel de waarheid” 
(Johannes 16:13).

•	 Gods Geest geeft ons een dieper begrip van Zijn Woord, doel en 
wil. Zoals 1 Korinthe 2:9-11 zegt: “Maar het is zoals geschreven staat: Wat 
geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is 
opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan 
ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers 
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen 
kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo 
kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.”

Zonder Gods Geest kan een mens Gods tot uitdrukking gebrachte 
Woord en wil niet begrijpen, “want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze 
ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden” (vers 14).

•	 De Heilige Geest maakt het mogelijk om te overwinnen. Niets is te 
moeilijk voor ons met de in ons leven werkende kracht van God. Romei-
nen 8:26 zegt ons dat Gods Geest ons in onze zwakheden te hulp komt. 
Paulus, die de brief aan de Romeinen heeft geschreven, spreekt namens 
ons allen als hij zegt: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die 
mij kracht geeft” (Filippenzen 4:13).

Jezus belooft christenen: “Bij God zijn alle dingen mogelijk” (Mattheüs 
19:26; Markus 10:27). Het christelijke leven is een leven van overwinnen. 
We dienen te beseffen dat God niet wil dat we blijven zoals we waren op 
het moment dat Hij ons riep. In plaats daarvan worden we opgeroepen, 
zoals we eerder hebben gelezen: “Word niet aan deze wereld gelijkvormig, 
maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid” 
(Romeinen 12:2). Christen-zijn is een leven lang overwinnen en groeien – 
een leven lang onze gedachten en ons verstand veranderen en worden als 
Jezus Christus (Filippenzen 2:5).

•	 De Geest van God overtuigt ons geweten en helpt ons om de ware 
aard van de zonde in te zien. Jezus zei met betrekking tot de Heilige 
Geest, die na Zijn dood en opstanding aan Zijn volgelingen gegeven zou 
worden, dat deze “de wereld (zal) overtuigen van zonde” (Johannes 16:8). 
Gods Geest in ons, die door ons verstand heen werkt, helpt ons zonde te 
herkennen en te vermijden. De schuld die we voelen als we geprikkeld 
worden door de herkenning van zonden is echt.

•	 De Heilige Geest brengt goddelijke vruchten in ons voort. Zoals een 

appelboom appels voortbrengt, zo brengt Gods Geest een bijzonder type 
vrucht voort in het leven van een christen. Paulus somt de vrucht op die 
overduidelijk aanwezig dient te zijn in degenen die door Gods Geest geleid 
worden: “Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22).

Van elk aspect van deze vrucht zou u een gedetailleerde studie kunnen 
maken en daaraan een zelfanalyse kunnen verbinden om te zien in hoe-
verre deze karaktertrekken in ons leven aanwezig zijn. (U kunt een serie 
artikelen over dit onderwerp met als titel “De vrucht van de Geest” down-
loaden van onze website om in meer detail een en ander te onderzoeken.)

De apostel Petrus somt het 
proces van groei naar geeste-
lijke volwassenheid als volgt op: 
“Immers, Zijn Goddelijke kracht 
heeft ons alles geschonken wat 
tot het leven en de godsvrucht 
behoort, door de kennis van 
Hem Die ons geroepen heeft 
door Zijn heerlijkheid en Zijn 
deugd. Daardoor heeft Hij ons 
de grootste en kostbare beloften 
geschonken, opdat u daardoor 
deel zou krijgen aan de Godde-
lijke natuur, nadat u het verderf, 
dat er door de begeerte in de 
wereld is, ontvlucht bent.”

“En daarom moet u zich er 
met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de 
deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing vol-
harding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde 
en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u 
aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten 
wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.”

“Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kort-
zichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. 
Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast 
te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u 
in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van 
onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus” (2 Petrus 1:3-11).

•	 De Geest van God troost en bemoedigt ons en helpt ons ook op 
andere manieren. Jezus Christus beloofde de Heilige Geest als “Trooster” 
(Johannes 14:16) of “Helper” (Willibrordvertaling 1995) te sturen naar 

De Heilige Geest: Gods transformerende kracht

De menselijke familie was ontworpen om 
te dienen als een kleiner model of type van 
de grotere geestelijke realiteit – namelijk dat 
God een familie is, waarin Jezus Christus 
“de Eerstgeborene is onder vele broeders”.
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Zijn volgelingen. Ware troost en bemoediging komen van Gods Geest 
die in ons is. We moeten dus ook niet overmatig bezorgd zijn over wat er 
met ons zal gebeuren. Gods Geest geeft ons de zekerheid dat wat er ook 
gebeurt “alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeen-
komstig Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28).

Deze zekerheid geeft een kijk op het leven die in onze wereld zeldzaam 
is. Ja, een christen kan ontmoedigd raken, maar door de Heilige Geest 
kunnen we een andere kijk op het leven ontwikkelen. Zoals we al hebben 
opgemerkt, is vrede een onderdeel van de vrucht van Gods Geest in het 
leven van een christen.

Wanneer we de verwarring over de Heilige Geest – verwarring die door 
de leer van de Drie-eenheid veroorzaakt is – uit ons leven bannen, kun-
nen we de wonderbaarlijke waarheid gaan zien van de wijze waarop en het 
doel waarmee God in ons leven werkt om ons te veranderen. Hij stelt ons 
namelijk in staat Hem te gehoorzamen en in Zijn wegen te groeien terwijl 
we nog fysieke mensen zijn, opdat we een ontzagwekkende transformatie 
mogen ondergaan bij de toekomstige terugkeer van Christus. Laten we nu 
onderzoeken hoe Gods Geest ons kan helpen om onze ultieme bestem-
ming te bereiken!

Gods doel met u 
“Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters  

zijn, zegt de Heere, de Almachtige” (2 Korinthe 6:18).

Zoals al eerder in dit 
boekje is aangetoond, 
onthult de Bijbel dat 
God een familie is. Die 

familie bestaat op dit moment uit 
Degene Die door Jezus Chris-
tus “de Vader” werd genoemd 
en uit Jezus Christus Zelf, Die 
herhaaldelijk “de Zoon” of “de 
Zoon van God” wordt genoemd. 
Helaas wordt die heldere en sim-
pele waarheid vertroebeld door 
de onbegrijpelijke doctrine van 
de Drie-eenheid.

God wil een familierelatie 
met ons hebben. Dit zou duide-
lijk moeten zijn uit een gebed, 
dat de meesten van ons waarschijnlijk ooit uit het hoofd hebben geleerd – 
het Onze Vader (Mattheüs 6:9)! God wil dat wij Hem zien als een Vader, 
niet als een onverklaarbaar drie-in-één wezen!

Denk nog eens terug aan de begroeting die Paulus in elk van zijn brie-
ven gebruikt en waarin hij ons genade en vrede “van God, onze Vader, en 
van Christus Jezus, onze Heere” toewenst.

God had op verschillende wijzen aan de mensheid bekend gemaakt 
kunnen worden, maar Hij had aan Christus opgedragen om Hem bekend te 
maken als “onze Vader in de hemel”.

Het is duidelijk dat de schrijvers van de Bijbel ons onder inspiratie iets 
heel belangrijks duidelijk maken!

De Schrift onthult dat alle mensen afstammen van de eerste twee 
menselijke wezens, Adam en Eva. Wij behoren dus tot hun – uitgebreide – 
familie. Door de directe schepping naar Gods beeld was Adam een zoon 
van God (Lukas 3:38; vergelijk Genesis 5:1-3). Wij zijn dus, als afstam-
melingen van Adam, óók kinderen van God. God is onze Vader omdat Hij 
de Vader was van onze eerste vader. Zoals Handelingen 17:28-29 het zegt: 

Gods doel met u

Zoals menselijke kinderen lijken op hun 
fysieke ouders, zo is het de bedoeling dat 
wij als kinderen van God gaan lijken op 
onze geestelijke, hemelse Vader – door-
drenkt met ontzagwekkende kracht en 
heerlijkheid als Zijn veranderde kinderen, 
die het eeuwig leven hebben ontvangen.
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“Want wij zijn ook van Zijn geslacht.”
Maar Gods doel gaat veel verder dan de schepping van sterfelijke, ver-

gankelijke menselijke wezens. Hij is bezig om “een nieuwe schepping” (2 
Korinthe 5:17) te creëren en te vormen, zodat Hij de Vader wordt van Zijn 
eigen geestelijke kinderen – onsterfelijke en onvergankelijke kinderen, die 
doordrenkt zijn met Zijn eigen aard en karakter.

Hoe meer we begrijpen wat dat betekent, hoe meer we met ontzag 
vervuld zullen zijn – niet alleen met betrekking tot de majesteit van Gods 
doel, maar ook met betrekking tot wat dit voor ieder van ons persoonlijk 
inhoudt. En wanneer we Gods wáre natuur op dit punt gaan zien, zal dit 
voor ons ook het begin betekenen van het inzicht in hoé ongelooflijk mis-
leidend en inhoudsloos de leer van de Drie-eenheid in werkelijkheid is!

God is bezig een familie te stichten 

Paulus legt deze nieuwe schepping uit door te wijzen op de tegenstelling 
tussen “de oude mens (…), die te gronde gaat door de misleidende begeer-
ten” en “de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God gescha-
pen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid” (Efeze 4:22-24).

Paulus beschrijft hier een geestelijke transformatie die hard nodig is in 
de mens. Deze transformatie heeft in eerste instantie betrekking op een 
verandering in de aard en het karakter van een persoon. Deze verandering 
wordt gevolgd door de opstanding – een totale metamorfose tot een ver-
heerlijkt geestelijk wezen met eeuwig leven.

God bereikt deze transformatie in ons door de kracht van de Heilige 
Geest. Een Bijbelse term voor deze geestelijke transformatie is behoud of 
verlossing. Paulus noemt degenen die behoud zullen ontvangen kinderen 
van God: “De Geest Zelf [dat wil zeggen, Gods Geest] getuigt met onze 
geest [onze individuele, menselijke geest] dat wij kinderen van God zijn. 
En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van 
God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lij-
den, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden” (Romeinen 8:16-17).

Beginnen we het belang van Paulus’ geïnspireerde opmerking te bevat-
ten? Hij legt uit waarom we hier zijn, wat de werkelijke reden van ons 
bestaan is, waarom we zijn geboren. Het geeft betekenis aan het leven op 
zich. Het verklaart waarom God wil dat alle mensen tot erkentenis van de 
waarheid komen. De Bijbel legt ons uit dat God bezig is om een familie te 
stichten – Zijn eigen familie. Aan ons wordt de onbetaalbare mogelijkheid 
geboden om onderdeel van die familie te zijn, de familie van God!

Die familierelatie – het feit dat wij kinderen van God de Vader worden 
– is de kern van Gods ongelooflijke plan met de mensheid!

Vanaf het begin heeft God dit doel al duidelijk uiteen gezet. Let nog 
maar eens op de woorden van Genesis 1, zoals we al eerder aangehaald 

hebben: “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis (…) En God schiep de mens naar Zijn beeld (…) man-
nelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (verzen 26-27). Man en vrouw zijn 
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, om te zijn zoals Hij is. 

Dit taalgebruik heeft betrekking op familie. Merk namelijk op dat 
God na het scheppen van planten en dieren, die “naar hun soort” zouden 
voortbrengen, zei: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze 
gelijkenis” (vers 26). Dit laat zien dat de mens geschapen was “naar de 
God-soort”.

Om ons te helpen de parallel te begrijpen van Gods schepping van de 
mens naar Zijn beeld en gelijkenis, wordt in Genesis 5:3 gezegd dat de 
eerste mens, Adam, later een zoon verwekte “naar zijn gelijkenis, naar zijn 
beeld; en hij gaf hem de naam Seth”. God was dus in essentie bezig om 
Zichzelf via de mens te reproduceren. Verderop in dit boekje zullen we op 
dit onderwerp nog nader ingaan.

God maakt duidelijk dat Zijn familie mensen omvat die nu nog fysieke 
mannen en vrouwen zijn, zowel zonen als dochters: “Want u bent allen 
kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in 
Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet 
van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men 
slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; 
want allen bent u één in Christus Jezus” (Galaten 3:26-28).

In sommige vertalingen wordt naar de fysieke kinderen van beide 
geslachten verwezen met het woord “zonen” aangezien dat gebruikelijk 
was in de periode waarin de Bijbel werd geschreven. Dat gebruik is door 
de eeuwen heen in veel talen in stand gebleven. In de Hebreeuwse en 
Griekse taal, de talen waarin de Bijbel oorspronkelijk was geschreven, 
werd het woord “zonen” gebruikt om te verwijzen naar “afstammelingen” 
in het algemeen. Op gelijke wijze gebruiken we bijvoorbeeld het woord 
broeders in algemene betekenis om zowel naar mannen als naar vrouwen 
te verwijzen.

God zegt ons ook: “Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen 
en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige” (2 Korinthe 6:18). Zoals 
zowel mannen als vrouwen Gods kinderen kunnen zijn als gevolg van de 
fysieke schepping, zo kunnen zowel mannen als vrouwen Gods kinderen 
zijn als gevolg van de geestelijke schepping.

Kunnen we werkelijk kinderen van God zijn?

Maar als God ons Zijn kinderen noemt en Hij ons instrueert om Hem 
onze Vader te noemen, moeten we dit dan letterlijk opvatten? Is God 
werkelijk bezig om een familie van wezens zoals Hijzelf voort te brengen 
middels een proces van reproductie? Of dienen we het op te vatten in 

Gods doel met u
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dezelfde betekenis als het feit dat God de Vader is van het menselijke ras 
vanwege de schepping? 

Door het feit van de schepping is God ook de Vader van de engelen, die 
“zonen Gods” genoemd worden in Job 38:7. Er is echter een belangrijker 
doel waarom God een Vader voor de mens wil zijn – een privilege dat niet 
aan de engelen ten deel valt. 

We zien dit in het boek Hebreeën: “Want tegen wie van de engelen 
heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En 
verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een 
Zoon zijn?” (1:5). In deze passage wordt een vergelijking gemaakt tus-
sen de status van de engelen en die van Jezus Christus, de Zoon van God. 
Toch is dit ook van toepassing op mensen. 

We zullen moeten erkennen dat Jezus een unieke positie inneemt als 
Gods “eniggeboren Zoon” (Johannes 1:18; 3:16; 1 Johannes 4:9). Als het 
Goddelijke Woord was Hij, vóór Zijn verwekking tot mens, God met de 
Vader (Johannes 1:1-3, 14). Vervolgens werd Hij, door het uitoefenen van 

de kracht van de Heilige Geest door God de Vader, op bovennatuurlijke 
wijze in de baarmoeder van Maria, terwijl zij nog maagd was, verwekt als 
menselijk wezen Jezus Christus (Lukas 1:35; Mattheüs 1:20).

Jezus had geen directe menselijke vader. Sterker nog, God de Vader 
Zelf was op een fysieke manier door de Heilige Geest zelfs Zijn directe 
Vader. Tegelijkertijd werd Jezus ook door de Vader verwekt tot geestelijk 
leven door dezelfde Geest (vergelijk Johannes 5:26; 6:63). 

En bij Zijn opstanding, volgend op Zijn dood, keerde Christus terug in 
Zijn vroegere glorie die Hij had bij de Vader, zoals Hij vlak vóór Zijn ster-
ven had gebeden: “En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heer-
lijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was” (Johannes 17:5).

Hoewel andere menselijke wezens niet fysiek verwekt worden op een 
bovennatuurlijke manier zoals Christus, kunnen zij toch net als Hij op een 
geestelijke manier God tot Vader hebben – hoewel dat pas later in hun 
fysieke bestaan zal zijn. Bekeerde christenen worden ook wel “uit God 
geboren” genoemd (1 Johannes 5:1, 18), “Gods kinderen” (Mattheüs 5:9), 

Gods doel met u

De gelijkenis van God 

In Genesis 1:26 zei God: “Laten Wij mensen 
maken naar Ons beeld, naar Onze gelijke-

nis” – waarbij de meervoudsvormen “Ons” en 
“Onze” verwijzen naar zowel God de Vader als 
naar het Woord, Dat later als Jezus Christus in 
het vlees geboren zou worden (Johannes 1:1-3, 
14). Wat wordt hier met “beeld” en “gelijke-
nis” bedoeld?

Het belangrijkste is dat God ons heeft 
gemaakt zoals Hij qua verstand (dat wil zeg-
gen op het gebied van het abstracte denk-
vermogen), emotie, creativiteit en planning. 
Maar de aan dit vers ten grondslag liggende 
Hebreeuwse woorden hebben betrekking op 
feitelijke vorm en voorkomen. Het woord 
tselem (“beeld”) heeft de betekenis van 
(stand)beeld, terwijl demuwth (“gelijkenis”) 
verwijst naar fysieke gelijkenis.

Johannes 4:24 zegt echter: “God is Geest.” 
Het Griekse woord dat hier en elders in het 
Nieuwe Testament vertaald is met “Geest” is 
pneuma. In het Oude Testament is “Geest” 
vertaald voor het Hebreeuwse woord ruach.

Beide termen kunnen ook “wind” bete-
kenen. Aangezien wind vormloos is, denken 
sommigen dat een niet-stoffelijke geest geen 

vorm en gestalte kan hebben. Toch worden 
op vele plaatsen in de Bijbel God en de enge-
len beschreven met een lichamelijke gestalte. 
Hieruit volgt dus dat geest wel degelijk vorm 
en gestalte kan hebben – en God de Vader 
en Jezus Christus hebben dezelfde vorm en 
gestalte als de menselijke wezens die gemodel-
leerd zijn naar Hen, maar dan op een kleinere, 
stoffelijke schaal.

De vergelijking met “wind” komt voort uit 
het feit dat geest onzichtbaar is voor het men-
selijke oog, tenzij het zich fysiek manifesteert. 
Daarnaast kan geest bestaan in een vormloze 
staat, zoals Gods Heilige Geest overal is en het 
hele universum vult (Jeremia 23:24). 

God verscheen in menselijke gestalte aan 
een aantal mensen in het Oude Testament 
(Genesis 18; 32:24, 30; Exodus 24:9-10; Jozua 
5:13-15). In deze manifestaties onthulde God 
echter niet Zijn volledige, schitterende heerlijk-
heid omdat de intensiteit ervan onverdraaglijk 
zou zijn geweest. Zoals God tegen Mozes zei: 
“U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want 
geen mens kan Mij zien en in leven blijven” 
(Exodus 33:20). Toch werd het Mozes toege-
staan om de achterkant van Gods schitterende 

gestalte te zien (vers 23).
Een aantal bovennatuurlijke visioenen in de 

Schrift verschaft ons wel een glimp van de ont-
zagwekkende verschijning van God in Zijn schit-
terende pracht. De profeet Ezechiël beschreef 
wat hij zag: “(...) daarboven, op die troon, zag 
ik een gedaante als van een mens. Vanaf wat 
zijn lendenen leken te zijn naar boven toe zag 
ik iets dat glansde als wit goud en door iets als 
vuur omgeven was, en naar beneden toe zag 
ik iets als vuur, omgeven door een stralende 
gloed. Zoals de boog die bij regen verschijnt in 
de wolken, zo zag die gloed eruit. Dit was de 
aanblik van de stralende verschijning van de 
Heer” (Ezechiël 1:26-28, NBV).

De verschijningen van God in het Oude 
Testament waren niet die van God de Vader, 
aangezien Johannes 1:18 van Hem zegt: “Nie-
mand heeft ooit God gezien”, en ook Jezus 
heeft gezegd van God de Vader: “U hebt Zijn 
stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet 
gezien” (Johannes 5:37). Dit waren namelijk 
verschijningen van Jezus Christus vóór Zijn leven 
als mens. De Vader en Christus hebben echter 
wél hetzelfde beeld en dezelfde gelijkenis.

In het nieuwtestamentische boek Openba-
ring beschrijft de apostel Johannes dat hij de 
verheerlijkte Jezus Christus zag: “De Zoon des 

mensen (…), gekleed in een gewaad tot op de 
voeten, en op de borst omgord met een gouden 
gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als 
witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als 
een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blin-
kend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en 
Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren 
(…) en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in 
haar kracht” (Openbaring 1:13-16).

Dit is een beperkte beschrijving van de gelij-
kenis van God; een gelijkenis die ook volledig 
op menselijke wezens van toepassing zal zijn 
wanneer zij verheerlijkt zijn bij de opstanding 
tot eeuwig leven – “dan stralen de wijze men-
sen als het licht van de hemel. Zij die het volk 
gerechtigheid hebben geleerd, schitteren als de 
sterren, voor altijd” (Daniël 12:3, GNB).

Dan zullen wij, volledig gelijk aan Gods 
beeld, in staat zijn om onze ontzagwekkende 
verantwoordelijkheid wat betreft het uitoefe-
nen van gezag (als wij Hem assisteren bij het 
regeren over het uitgestrekte universum) op 
ons te nemen. 

Dit is de toekomst die God voor u gepland 
heeft, uw toekomst, indien u Gods onderwijs, 
zoals onthuld in de Heilige Schrift, met een 
gehoorzaam hart omarmt en een toegewijde 
en trouwe volgeling van God blijft.
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“kinderen van God” (Johannes 1:12; Romeinen 8:16, 21; 1 Johannes 3:1-2; 
Romeinen 8:14, 19; Galaten 3:26), en, zoals reeds gesteld, Gods “zonen en 
dochteren” (2 Korinthe 6:18).

Zij worden in 1 Petrus 1:23 beschreven als “u, die opnieuw geboren 
bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad [het Griekse 
woord sperma – dat wil zeggen, niet door een mannelijke zaadcel die een 
vrouwelijke eicel bevrucht om slechts sterfelijk, vergankelijk leven voort 

te brengen], door het levende 
en eeuwig blijvende Woord 
van God”. Dit onvergankelijke 
leven waartoe zij geleid worden 
door de Schrift komt voort uit 
God, Die Zijn Geest in hen 
plant, want “de Geest is het, 
die [eeuwig] levend maakt” 
(Johannes 6:63). Het is dus 
door middel van de Heilige 
Geest dat de geestelijke ver-
wekking tot stand komt. 

Merk nogmaals Paulus’ 
woorden op in Romeinen 
8:16: “De Geest Zelf getuigt 
met onze geest dat wij kin-
deren van God zijn.” En door 
die Geest wordt het voor ons 

mogelijk “dat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur” (2 
Petrus 1:4), de natuur van God.

Keren we weer terug naar het boek Hebreeën, dan is het belangrijk 
om te begrijpen dat het taalgebruik met betrekking tot ‘verwekt zijn door 
God’ niet van toepassing is op engelen, maar van toepassing is op Jezus 
Christus. En niet alleen op Hem, maar ook op Zijn volgelingen. “Engelen 
zijn,” zo wordt ons gezegd, “dienende geesten, die uitgezonden worden ten 
dienste van hen die de zaligheid zullen beërven” (1:14).

Deze bekeerde menselijke wezens zijn Gods kinderen, broers en zus-
sen van Christus, die net als Hij, verwekt zijn door God. Ons wordt verder 
gezegd dat Christus “vele zonen tot heerlijkheid (brengt) (...) Want Hij, 
die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één [dat wil zeggen, 
zoals andere vertalingen opmerken, dat zij dezelfde Vader hebben en van 
dezelfde familie zijn]; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noe-
men” (2:10-11, NBG).

Jezus is  “de eerstgeborene (...) onder vele broeders” (Romeinen 8:29). 
Deze moeten “uit de Geest geboren” worden (Johannes 3:6) om te worden 

net als Hij, Die nu, als een “levendmakende Geest” (1 Korinthe 15:45) “tot 
in eeuwigheid gezeten (is) aan de rechterhand van God” (Hebreeën 10:12).

Zij zullen zich dus bij Hem aansluiten in glorie als eveneens “kinderen 
van de opstanding” (Lukas 20:36) – waarbij Christus “de Eerstgeborene 
uit de doden” is (Kolossenzen 1:18; Openbaring 1:5).

Het moge duidelijk zijn dat door de Geest geleide christenen werkelijk, 
letterlijk, Gods kinderen worden door geestelijke voortplanting, door de 
Heilige Geest verwekt tot nieuw leven. God is dus bezig om ons te maken 
naar Zijn “soort”, zoals Genesis 1 impliceert – niet slechts als fysieke 
modellen in het vlees, maar als geestelijke entiteiten zoals Hijzelf (Johan-
nes 4:24). Enkele verzen worden wel aangehaald om te stellen dat chris-
tenen geadopteerde zonen van God zijn in plaats van werkelijk door Hem 
verwekte zonen, maar dit is gebaseerd op een misverstand (we verwijzen 
u naar ons gratis boekje Wat is uw bestemming? om meer over dit onder-
werp te leren).

Wij zullen zijn als Jezus Christus

Laten we, nu we hebben gezien dat we gemaakt zijn naar Gods beeld 
en dat wij in Christus’ voetstappen dienen te volgen, verder nagaan wat dit 
voor ons inhoudt. Hoe volledig kunnen we als God worden?

Het is Gods doel dat wij volledig als Jezus Christus worden! In Efeze 
4 maakt Paulus dit duidelijk. Hij legt uit dat de leden van Gods Kerk “de 
maat van de grootte van de volheid van Christus” (vers 13) moeten berei-
ken. In Galaten 4:19 geeft Paulus’ commentaar hetzelfde concept met 
andere woorden weer: “Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barens-
nood ben totdat Christus gestalte in u krijgt.”

Begint u iets te zien van het belang van wat Paulus hier zegt in zijn 
uitleg dat we de volheid van Christus zullen krijgen? We kunnen volledig 
en compleet als Jezus Christus worden, met Zijn karakter gevormd in ons. 
Maar dat is niet alles!

Zoals we hebben gezien is Jezus, de Zoon van God, ook God de Zoon. 
Hij is God samen met God de Vader – twee goddelijke Wezens verenigd in 
diepgaande eenheid.

Aangezien Jezus Gods Zoon is, is het ook onze bestemming om onster-
felijke kinderen van God te worden. Natuurlijk is Jezus op een unieke 
manier Gods Zoon, zoals we hebben gezien. In tegenstelling tot ons was 
Hij, het goddelijke Woord van God, “in het begin (...) bij God” (Johannes 
1:1). Desalniettemin verklaart het Nieuwe Testament dat Jezus, zoals we 
al gezien hebben, “de eerstgeborene (...) onder vele broeders” (Romeinen 
8:29) is en maakt duidelijk dat Zijn volgelingen ook zonen van God zijn. 

De apostel Johannes legt uit wat dit ten diepste betekent: “Zie, hoe 
groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van 

Om het doel en de reden van ons bestaan te 
begrijpen, moeten we ons wenden tot de Bij-
bel, de openbaring van Degene Die ons heeft 
geschapen. Dáár wordt ons onze ongeloof-
lijke toekomst geopenbaard – dat we zullen 
worden verheerlijkt en eeuwig leven in de 
familie van God zullen ontvangen!

Gods doel met u
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God worden genoemd (…) Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en 
het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als 
Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen 
Hem zien zoals Hij is” (1 Johannes 3:1-3).

Met ons beperkte, menselijke verstand en begrip kunnen we niet alles 
weten, wat er te weten valt over God. Ook kunnen we niet volledig begrij-
pen wat het betekent om een goddelijk, verheerlijkt geestelijk wezen te zijn 
zoals God de Vader en Jezus Christus. Maar we hebben deze belofte – dat 
menselijke wezens die geplaatst zijn in de familie die God aan het creëren 
is, verheerlijkte geestelijke wezens zullen worden net als de opgestane 
Jezus Christus (Filippenzen 3:20-21), Die in Zijn verheerlijkte staat ter 
rechterzijde van God de Vader over het universum regeert.

Dit is wat er bedoeld wordt met Daniëls beschrijving van rechtvaardige 
mensen in de toekomst: “De verstandigen zullen blinken (…) als de ster-
ren, voor eeuwig en altijd” (Daniël 12:3). Menselijke wezens die opgewekt 
zijn tot eeuwig leven zullen zijn als de verheerlijkte Jezus Christus!

Maar wat wil dit werkelijk zeggen? Bedenk dat menselijke kinderen als 
hun ouders en als hun broers en zussen zijn. Zij zijn allen hetzelfde type 

wezens – menselijke wezens. 
Op dezelfde manier zullen 
uiteindelijk Gods kinderen zijn 
als Hij en als Jezus Christus, 
hun goddelijke Broer.

Jezus Christus, God de 
Zoon, is als God de Vader – 
met dezelfde heerlijkheid en 
kracht. Deze passages in de 
Schrift laten ons zien dat Gods 
andere kinderen, verheerlijkt 
na hun opstanding, zullen zijn 
als de Vader en Christus! Zij 
zullen hetzelfde soort wezens 
zijn als de Vader en Chris-
tus – goddelijke wezens, hoe 
moeilijk dat ook mag zijn om 
te geloven!

Het geweldige potentieel 
van elk mens, zoals het ons wordt gepresenteerd in Gods Woord, lijkt zo 
ongelooflijk, dat de meeste mensen deze Bijbelse waarheid niet kunnen 
begrijpen als zij dit voor het eerst lezen. Hoewel het duidelijk in de Bijbel 
staat, lezen mensen er meestal gewoon overheen. Deze onvoorstelbare 
toekomst is bovendien het gehele doel en de reden waarom God de mens-

heid heeft geschapen. Het 
is waarom wij geboren zijn, 
waarom wij bestaan!

Helaas heeft het geloof in 
de Drie-eenheid miljoenen 
mensen verblind waardoor zij 
deze ontzagwekkende waar-
heid niet kunnen begrijpen. De 
leer van de Drie-eenheid geeft 
God weer als drie goddelijke 
personen, die tegelijkertijd één 
zijn – en die voor eeuwig een 
besloten groep zullen vormen, 
niet meer, niet minder. Dit 
niet-Bijbelse onderwijs vertroe-
belt de ongelooflijke waarheid 
dat God Zijn familie aan het 
uitbreiden is! Die familie, die 
thans bestaat uit de Vader en de Zoon, zal uitbreiden door, zoals Hebreeën 
2:10 het stelt, “veel kinderen tot heerlijkheid te brengen”!

Gij zijt goden?

Laten we naar de kern van deze materie gaan. De Joden in de tijd van 
Jezus beschuldigden Hem van blasfemie, omdat Hij beweerde Gods Zoon te 
zijn: “(...) omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt” (Johannes 10:33).

Let op Zijn intrigerende antwoord: “Jezus antwoordde hun: Is er niet 
geschreven in uw wet [in Psalm 82:6]: Ik heb gezegd: U bent goden? Als 
de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien 
de Schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader 
geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd 
heb: Ik ben Gods Zoon?” (Johannes 10:34-36).

Met andere woorden, Christus zei: “Als de Schrift menselijke wezens 
ronduit goden noemt, waarom zijn jullie dan zo ontzet als Ik slechts zeg 
dat ik Gods Zoon ben?” 

Maar zijn menselijke wezens werkelijk goden? Wat bedoelde Hij hiermee?
In Psalm 82:6, dat door Jezus geciteerd werd, zegt God tot menselijke 

wezens: “Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de 
Allerhoogste.” De sleutel ligt hier in het woord zonen, net zoals we in 
andere verzen hebben gezien. We moeten begrijpen dat God een familie 
is - een goddelijke familie bestaande uit meer dan één persoon. Er is één 
God (de Godfamilie), samengesteld uit meer dan één God-Wezen, zoals we 
al eerder in dit boekje hebben gezien. 

De geestelijk verwekte christen is een kind 
van God, een werkelijk lid van de Godfami-
lie – maar nog niet in de uiteindelijke bete-
kenis ervan. Als kinderen moeten we nog 
door een ontwikkelingsproces heen in dit 
leven – een periode waarin goddelijk karak-
ter wordt gebouwd en wij meer en meer 
op God gaan lijken.

De erfenis die God heeft beloofd aan dege-
nen die onderdeel worden van Zijn familie 
is duizelingwekkend als u erover nadenkt 
– het is niets minder dan het gehele onein-
dige universum en de onzichtbare, geeste-
lijke wereld. 
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Zoals eerder opgemerkt bestaat de Godfamilie vanaf het begin uit 
twee goddelijke Wezens – God en het Woord, waarbij het Woord ruim 
2000 jaar geleden vleesgeworden is als de Zoon van God, Jezus Christus 
(Johannes 1:1-3; 14). Na Jezus’ menselijke leven en dood werd Hij opge-
wekt tot een bestaan als goddelijk, geestelijk wezen als de “Eerstgeborene 
uit de doden” (Kolossenzen 1:18) en de “eerstgeborene (...) onder vele 
broeders” (Romeinen 8:29). Zodoende werd Jezus geestelijk geboren in de 
opstanding als de eerste van vele “broeders” (zonen of kinderen), die later 
zouden volgen.

Zoals ook aan het begin van dit hoofdstuk al is uitgelegd, stelt Hande-
lingen 17:28-29 dat menselijke wezens Gods “geslacht” zijn (het Griekse 
woord genos betekent hier ‘verwant’, ‘ras’, ‘soort’ of ‘familie’). En zoals 
we in Genesis 1 zagen, was Gods doel met het scheppen van de mens naar 
Zijn beeld en gelijkenis om hem te maken naar ‘de God-soort’ – om Zich-
zelf zodoende via de mens te reproduceren.

In dit licht is Psalm 82 eenvoudiger te begrijpen. In vers 6 wordt het 
woord goden gelijkgesteld aan “zonen van de Allerhoogste”. Dat is uiter-
mate logisch. Wanneer welk levend wezen dan ook nageslacht voortbrengt, 
is dat nageslacht van dezelfde soort als waaruit het is voortgekomen. Het 
nageslacht van een kat is een kat. Het nageslacht van een hond is een hond. 
Afstammelingen van menselijke wezens zijn menselijke wezens. Afstam-
melingen van God zijn, in Christus’ eigen woorden, “goden”. 

We moeten hier echter voorzichtig zijn. Menselijke wezens zijn niet let-
terlijk goden – nog niet, in ieder geval. Het is zelfs zo dat mensen in eerste 
instantie niet eens letterlijk Gods kinderen zijn, behalve in die zin dat Hij 
de mensheid schiep en dat Hij dat deed naar Zijn beeld en gelijkenis.

God is eeuwige geest. Menselijke wezens zijn sterfelijk vlees, al is het 
wel met een geestelijke component, zoals eerder opgemerkt – het mense-
lijke verstand dat ons begrip verschaft. Dit is een belangrijk onderscheid. 

Terwijl in Psalm 82 wel naar menselijke wezens verwezen wordt als 

Ontkennen sommige Bijbelverzen 
een goddelijke familie?

Zoals dit boekje uitlegt, onthult de Bijbel 
dat de Ene God een familie is, die op dit 

moment bestaat uit God de Vader en God de 
Zoon, Jezus Christus. En God is op dit moment 
bezig om aan deze goddelijke familie een 
menigte anderen toe te voegen – uiteindelijk 
leidend tot alle menselijke wezens, die dat wil-
len en die in gehoorzaamheid ervoor hebben 
gekozen om Gods weg te volgen.

Toch zijn er enkele passages in de Schrift, 
die op het eerste gezicht enige pluraliteit in de 
Godheid lijken te ontkennen. Unitaristen grijpen 
dergelijke verzen aan om te verdedigen dat 
Jezus niet God kan zijn samen met de Vader, 
terwijl aan de andere kant aanhangers van de 
Drie-eenheid dergelijke verzen gebruiken om 
het doel van de mens, namelijk onderdeel te 
worden van de Godfamilie, te ontkennen.

In Deuteronomium 32:39 zegt God: “Zie nu 
in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij. 
Ík dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ík 
genees en er is niemand die uit Mijn hand redt!” 
In Jesaja 45:5 zegt Hij: “Ik ben de Heere, en 
niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik 

zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende.” En 
Jesaja 44:6 zegt: “Zo zegt de Heere, de Koning 
van Israël, zijn Verlosser, de Heere van de leger-
machten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, 
en buiten Mij is er geen God.” 

Kunnen de Vader en Christus in het licht van 
deze verzen dan wel Beiden God zijn? Ja, dat is 
zeker wel mogelijk. Volgens verschillende pas-
sages in het Nieuwe Testament was Degene, 
Die deze woorden sprak, namelijk de latere 
Jezus Christus. Jezus verwijst naar Zichzelf als 
de Eerste en de Laatste in het boek Openbaring 
(1:11, 17; 2:8; 22:13). Maar is dan de Vader niet 
toch een andere God, naast (de latere) Jezus 
Christus? Nee – de Vader is niet een andere 
God. Integendeel zelfs, de Vader en Jezus Chris-
tus zijn Beiden God. Hoe zit dat dan?

Aanhangers van de Drie-eenheid zullen stel-
len dat dit te maken heeft met het feit dat de 
Vader, Zoon en Heilige Geest een drie-enig 
wezen zijn. Maar de ware uitleg is dat de 
ene God in feite de ene Godfamilie is. Het 
Hebreeuwse woord voor “God” in deze verzen 
is trouwens het meervoudswoord Elohim (zie 

“Elohim: het meervoud van God” op pagina 
57). De familie vormt echter zozeer een een-
heid, dat Christus als de goddelijke Woordvoer-
der namens de Vader in het enkelvoud spreekt.

De ware boodschap in deze uitspraken is dat 
er geen andere God is buiten de ware God om 
– dat wil zeggen, buiten de Godfamilie om, die 
thans bestaat uit twee goddelijke Wezens, de 
Vader en de Zoon. Kort gezegd, de Godfamilie 
alleen is God. Dit laat onverlet dat er anderen 
aan de goddelijke familie zullen worden toege-
voegd – een waarheid die in de Bijbel terug te 
vinden is, zoals in dit hoofdstuk is uitgelegd.

Maar hoe zit het met de volgende verzen? 
In Jesaja 42:8 zegt God: “Ik ben de Heere – dat 
is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander 
geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeel-
den.” Betekent dit dat menselijke wezens geen 
goddelijke heerlijkheid (of eer, zoals in dit vers 
gebruikt wordt) kunnen ontvangen? Andere 
passages onthullen dat God wel degelijk Zijn 
goddelijke heerlijkheid zal delen met Zijn kin-
deren, die naar Zijn beeld veranderd zullen zijn. 
Wat wordt er dan in dit vers bedoeld? Merk op 
dat God hier ook zegt dat Hij Zijn lof niet met 
afgodsbeelden zal delen. Zijn uitspraak dat Hij 
Zijn heerlijkheid niet aan een ander zal geven, 
moeten we op dezelfde manier begrijpen. God 
zal Zijn goddelijke heerlijkheid niet met enige 

andere afgod delen. Integendeel, Gods ware 
heerlijkheid is exclusief voorbehouden aan de 
ware God – maar nogmaals, de ware God bete-
kent de ene Godfamilie, waaraan nog anderen 
zullen worden toegevoegd.

Tot slot stelt God in Jesaja 43:10: “U bent 
Mijn getuigen, spreekt de Heere, en Mijn die-
naar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en 
Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: 
vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij 
zal er geen zijn.” Ook hier is het woord “God” 
vertaald voor het meervoudswoord Elohim. En 
natuurlijk kan er geen andere God vóór of ná 
God gemaakt zijn – want er bestaat namelijk 
geen tijd als vóór of ná God, want God is eeu-
wig. Waar het hier om gaat, is dat God altijd 
God is geweest en dat ook altijd zal blijven. Hij 
zal nooit vervangen worden. En degenen die 
aan de familie worden toegevoegd, zullen niet 
afzonderlijk gevormde goden zijn, maar zullen 
uit God de Vader Zelf voortkomen als Zijn eigen 
kinderen – zij zullen lid van de ene Godfamilie 
worden samen met de Vader en Christus.

Geen van deze verzen weerlegt dus de 
Bijbelse waarheid dat God een familie is – een 
familie die thans nog bestaat uit twee god-
delijke leden, de Vader en Jezus Christus, maar 
waaraan nog vele, vele anderen zullen worden 
toegevoegd.
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goden – in die zin dat zij Gods nageslacht zijn, met als doel om Hem te 
vertegenwoordigen wat betreft autoriteit en oordeel over de hele aarde, 
wordt hier nog steeds van hen gezegd dat zij niet perfect zijn en onderhe-
vig zijn aan verval en de dood. Zij zijn dus slechts in beperkte zin onder-
deel van de goddelijke familie.

Eén aspect hiervan is dat de mens geschapen is naar Gods beeld en 
gelijkenis op slechts een fysiek, sterfelijk niveau met beperkte macht, 
waarbij hij wel op God lijkt, maar niet Zijn goddelijke karakter en heer-
lijkheid bezit. Een ander aspect is dat de mens het uiteindelijke potentieel  
bezit om net zo te worden als de Vader en Christus nu zijn.

In feite noemt God vaak “de dingen, die niet zijn, alsof zij waren” 
(Romeinen 4:17, Statenvertaling) – omdat Hij naar Zijn doel kijkt alsof het 
al voltooid is. Hoe ongelooflijk het ook mag klinken, we zullen zien dat 
het Gods doel is om menselijke wezens vanuit hun vleselijke bestaan te 
verheffen tot hetzelfde niveau van goddelijk, geestelijk bestaan zoals Hij 
dat bezit.

Naar de uiteindelijke bestemming – goddelijke heerlijkheid

Dit omvat het eerdergenoemde proces van geestelijke reproductie, waar-
bij God ons als Zijn kinderen begeleidt. Laten we dit nu, met een beter 
begrip van wat God aan het doen is, nogmaals kort bekijken. Het geeste-
lijke proces van reproductie begint als Gods Geest zich verbindt met onze 
menselijke geest. Nogmaals: “De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij 
kinderen van God zijn” (Romeinen 8:16, HSV). Door deze wonderbaarlijke 
verbinding krijgen wij “deel (...) aan de Goddelijke natuur” (2 Petrus 1:4).

Zodoende is de geestelijk verwekte christen een kind van God, een 
daadwerkelijk lid van de Godfamilie – maar nog niet in de uiteindelijke 
betekenis ervan. Als kinderen moeten we nog door een ontwikkelings-
proces heen in dit leven – een periode waarin goddelijk karakter wordt 
gebouwd en waarin wij meer en meer op God gaan lijken in de manier 
waarop we denken en handelen. En aan het einde van dit leven, in de 
opstanding bij Christus’ terugkeer, zullen ware christenen veranderd wor-
den in geestelijke wezens die zijn als de Vader en Christus.

Lees nogmaals deze verbazingwekkende waarheid, zoals opgeschreven 
door de apostel Johannes: “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het 
is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij 
geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem 
zien zoals Hij is” (1 Johannes 3:2).

Om hier nog wat verder op door te gaan: ons wordt in feite verschillende 
malen in de Schrift verteld dat we de goddelijke heerlijkheid van de Vader 
en Christus zullen ontvangen: “God (...) heeft u geroepen om in Christus 
Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister” (1 Petrus 5:10, NBV; zie ook 

Romeinen 5:2; 2 Korinthe 3:18; 1 Thessalonicenzen 2:12; 2 Thessalonicen-
zen 2:14; Kolossenzen 1:27; Hebreeën 2:10).

Bovendien zullen wij, als mede-erfgenamen met Christus, heerschappij 
ontvangen over alle dingen, inclusief het enorme universum – heerschappij 
zoals Christus die heeft (vergelijk Romeinen 8:17; Hebreeën 1:1-3; 2:5-9; 
Openbaring 21:7). Om waarlijk heerschappij te kunnen uitoefenen over 
álle dingen – inclusief de zinderende, thermonucleaire ‘ovens’ van ettelijke 
triljoenen zonnen en elk subatomair deeltje van elke atoom van elke mole-
cuul in het kosmische uitspansel – vereist de almachtige kracht van God. 

En hoe zit het met ons verstand? Als menselijke wezens zouden we, als 
we elke seconde één ster zouden tellen, niet eens alle individuele sterren 
van het universum kunnen tellen in een triljoen levens. Maar God zegt 
in Psalm 147:4 dat Hij alle sterren bij naam kent. Paulus merkt op: “Nu 
immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan 
zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar 
dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben [dat wil zeggen, door God]” (1 
Korinthe 13:12), en hij laat daarmee zien dat we de alwetendheid van God 
zullen bezitten. En waarom ook niet, want we zullen de Heilige Geest, de 
geest van God, volledig bezitten!

Denk hier eens over na: bekeerde, menselijke wezens zullen ooit een 
goddelijke natuur bezitten, goddelijke heerlijkheid en volledige macht over 
de schepping, terwijl zij delen in Gods oneindige kennis. Dit vereist niets 
minder dan goddelijkheid!

Inderdaad, op dat moment zullen wij, net als Jezus, eindelijk “vervuld 
(zijn) tot heel de volheid van God” (Efeze 3:19; vergelijk Kolossenzen 
1:19; 2:9). Hoe kan iemand vervuld zijn “tot heel de volheid van God” en 
toch minder zijn dan God? Daarom zullen ook wij, na onze uiteindelijke 
verandering, goddelijk zijn – hoewel de Vader en Christus voor altijd gro-
ter zullen blijven dan wij.

De leer van de vergoddelijking

Deze Bijbelse waarheid zal zeker voor degenen die alleen de gebruike-
lijke visie van het reguliere christendom met betrekking tot de uiteindelijke 
beloning voor de rechtvaardigen onderwezen gekregen hebben, als een 
behoorlijke schok komen. Maar degenen die dit onderwijs direct zouden 
willen aanvallen, zullen wellicht nog meer verrast zijn als ze erachter 
komen dat vele vroege ‘kerkvaders’ uit het reguliere christendom – dat nog 
niet ver afgedreven was van het vroege, apostolische onderwijs – wel dege-
lijk deze ongelooflijke waarheid begrepen, of in ieder geval ten dele. En 
vleugjes hiervan kunnen zelfs vandaag de dag nog gezien worden.

Lees paragrafen 398 en 460 van de huidige Kathechismus van de 
Katholieke Kerk (1995, www.rkk.nl/katholicisme/katechismus-van-de-
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katholieke-kerk, nadruk onzerzijds), met tussen haken bronnen waarnaar 
in voetnoten wordt verwezen: 

“Geschapen in een staat van heiligheid was de mens voorbestemd om te 
worden ‘vergoddelijkt’ door God in heerlijkheid [maar zondigde] . . .” 

“Het Woord [Jezus Christus] is vlees geworden om ons ‘deel te laten 
krijgen aan Gods eigen wezen’ [2 Petrus 1:4]: ‘Het Woord van God is 
mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de 
mens zoon van God wordt door het Woord in zich te dragen en het kind-
schap te ontvangen’ [H. Ireneüs (2e eeuw), Haer. 3, 19, 1, vert. Getijden-
boek Lect. II, 4, 131].” 

“‘Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken’  [H. 
Athanasius (4e eeuw), Inc 54, 3, vertaald uit het Grieks]. ‘De eniggeboren 
Zoon van God nam, omdat Hij ons in zijn goddelijkheid wilde laten delen, 
onze natuur aan, opdat Hij, mens geworden, de mensen tot goden zou 
maken’  [H. Thomas van Aquino (13e eeuw), Opusculum 57 in festo Corp. 
Chr. 1, vertaald uit het Latijn].”

Dit onderwijs is gangbaarder in de oosters-orthodoxe traditie, waar het 
bekend is onder de Griekse term theosis, hetgeen betekent “vergoddelij-
king” of “deïficatie”. Het is volledig tegengesteld aan het New Age-concept 
van absorptie in een universeel bewustzijn of het zichzelf zien als reeds 
goddelijk. Let op de opmerkelijke uitleg van de vroeg-katholieke theoloog 
Tertullianus, die rond 200 n.C. het volgende schreef: 

“Het zou onmogelijk zijn dat een andere God toegevoegd kan worden, 
als het aan geen enkel wezen toegestaan is om iets van God te bezitten. 
Wel, zeg jij dan, als dat zo is, dan bezitten wij zelf niets van God. Maar 
dat doen we wel, en dat zullen we blijven doen. Alleen is het van Hem dat 
we het ontvangen, niet van onszelf.”

“Want wij zullen zelfs goden zijn, als wij gerekend zullen worden tot 
degenen van wie Hij zegt: “Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden” en: “God 
staat in de vergadering der goden.” Maar dit komt voort uit Zijn genade, 
niet van iets dat wij in onszelf bezitten. Want het is Hij alleen die ons 
tot goden kan maken” (Against Hermogenes, hoofdstuk 5, Anti-Nicene 
Fathers, Vol. 3, p. 480, aangehaald in Deification of Man, David Bercot, 
redacteur, A Dictionary of Early Christian Beliefs, 1998, p. 200).

Dit was dus de algemene visie in de vroeg-christelijke eeuwen (zie ons 
gratis boekje Wat is uw bestemming? om meer over dit onderwerp te leren).

Sommige latere theologen in deze vroege periode keerden zich, 
ondanks dit inzicht, toch richting het Trinitarisme, terwijl bij vroegere 
theologen in de verste verte geen trinitarische ideeën leefden. Let op de 
verbazingwekkende uitspraak van bisschop Ireneüs uit de tweede eeuw 
na Christus, die in zijn jonge jaren nog onderwezen is door een discipel 
van de apostel Johannes: “Er is niemand anders die in de Geschriften God 

genoemd wordt behalve de Vader van allen, en de Zoon, en al degenen 
die de adoptie bezitten [dat wil zeggen het zoonschap als Gods kinderen]” 
(Tegen de Ketterijen, Boek 4, voorwoord; vergelijk Boek 3, hoofdstuk 6). 

Dus in plaats van de trinitarische Ene God in drie personen – Vader, 
Zoon en Heilige Geest – verkondigde Ireneüs hier één God Die zowel 
omvat de Vader, de Zoon als de menigte andere zonen die tot heerlijkheid 
gebracht worden (de veranderde of getransformeerde gelovigen).

Auteurs uit meer recente tijden hebben ook een blik geworpen op deze 
Bijbelse waarheid. C.S. Lewis, 
waarschijnlijk de populairste 
christelijke auteur van de laat-
ste eeuw, schreef: “Het gebod 
“Gij dan zult volmaakt zijn, 
gelijk uw hemelse Vader vol-
maakt is” [Mattheüs 5:48], is 
niet slechts geklets. Maar het 
is ook niet een gebod om het 
onmogelijke te doen. Hij gaat 
van ons schepselen maken die 
dat gebod kunnen onderhou-
den. Hij zei (in de Bijbel) dat 
we ‘goden’ waren en Hij zal 
Zijn woorden gestand doen. 
Als wij Hem dit toestaan – 
want we kunnen Hem tegen-
houden, indien we daarvoor kiezen – zal hij van de zwakste en van de 
meest verdorvene van ons een god of godin maken, een verblindend, schit-
terend, onsterfelijk schepsel, overstromend van zo’n energie en vreugde en 
wijsheid en liefde zoals we niet kunnen voorstellen, een heldere, ongebar-
sten spiegel waarin God Zijn eigen oneindige kracht en vreugde en goed-
heid perfect weerspiegeld ziet (hoewel natuurlijk op een kleinere schaal). 
Het proces zal langdurig zijn en op momenten erg pijnlijk; maar dat is wat 
ons te wachten staat. Niets minder. Hij meende wat Hij zei” (Onversneden 
Christendom, 1996). 

De ultieme familierelatie  

Vanzelfsprekend vereist dit vraagstuk enige belangrijke opheldering. 
De Bijbel onderwijst niet dat we op een of andere mystieke manier één 
zelfstandig wezen met God worden en daarbij onze individuele entiteiten 
verliezen. De realiteit is dat God een familie is. En net zoals individuele 
leden van een menselijke familie onderscheiden entiteiten zijn met unieke 
identiteiten, zo zal het ook in de Godfamilie zijn.

De profeet Daniël werd geïnspireerd te 
schrijven dat de opgestane kinderen van 
God zullen “blinken (...) als de sterren, 
voor eeuwig en altijd” als Zijn verheerlijkte, 
onsterfelijke kinderen! 

Gods doel met u
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Het is door de Heilige Geest dat de leden van de Godfamilie een speci-
ale eenheid in geest, denken, doel en karakter zullen delen die veel verder 
gaat dan de normale identiteit en de band die mogelijk is binnen de men-
selijke familie. Deze eenheid ervaren God de Vader en Jezus Christus nu 
reeds. De leer van de Drie-eenheid omschrijft Hun eenheid echter in ter-
men van het zijn van één enkel wezen. Maar dat is overduidelijk niet juist.

Er is inderdaad maar één God, maar die God is een familie. De term 
‘goden’, verwijzend naar onze bestemming, is eigenlijk bedoeld om ver-
scheidene God-wezens te onderscheiden die samen bestaan uit die ene 
God – waarbij met die ene God bedoeld wordt de ene Godfamilie. Zoals 
eerder al uitgelegd, zijn er op dit moment twee volledig goddelijke leden 
van de Godfamilie – twee onderscheiden Wezens – God de Vader en God 
de Zoon, Jezus Christus. En hoe ongelooflijk dit ook mag klinken, er zul-
len nog vele volgen.

God heeft, zoals we eerder hebben gezien, verklaard: “(...) Ik zal u tot 
een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de 
Almachtige” (2 Korinthe 6:18). En Hij meent het. Het is de intentie van de 
Vader om ons voort te brengen als Zijn volledige kinderen, om ons te ver-
anderen tot hetzelfde soort Wezens als Hij en Christus nu zijn – maar het 
zij nogmaals benadrukt: we zullen wel altijd onderworpen blijven aan Hun 
liefdevolle autoriteit en leiding. 

Hoewel behouden menselijke wezens verheven zullen worden tot een 
bestaan op het geestelijke niveau als werkelijke kinderen van God en vol-
ledige leden van de Godfamilie, individueel en collectief, zullen zij nooit 
zo groot zijn in majesteit en autoriteit als de Vader en de Zoon. De Vader 
en de Zoon zijn ongeschapen en hebben al eeuwig bestaan, zonder begin. 
Daarbij is er slechts één Redder, één Leidsman van ons behoud, in Wiens 
naam wij Gods geschenk van het eeuwige leven kunnen ontvangen (Han-
delingen 4:12), zodat Hij op deze wijze altijd anders zal zijn dan wij. 

Natuurlijk zullen degenen die in deze familie geboren worden als ver-
heerlijkte en onsterfelijke kinderen van God nooit de hoogste eminentie 
kunnen overtreffen van de Vader en Christus als leiders van de familie. 
Allen zullen werkelijk onderworpen blijven aan Jezus, met uitzondering 
van de Vader, en Christus Zelf zal aan de Vader onderworpen zijn (zie 1 
Korinthe 15:24-28). De Vader en Christus zullen voor altijd aan het hoofd 
van de familie blijven staan, als de ultieme regeerders met toevoeging van 
miljarden goddelijke kinderen.

Dit is dus waarom u en ik geboren zijn! Het is de ultieme, potentiële 
bestemming van de gehele mensheid. Dat is het ontzagwekkende doel 
waarvoor wij geschapen werden. Zoals Jezus citeerde met een vooruitblik 
op het door ons te bereiken doel: “Ik heb gezegd: U bent goden.” Onze 
toekomst kan niet groter of beter worden dan dat!

Hoe misleidend en ongeïnspireerd blijkt nu de leer van de Drie-eenheid 
te zijn naast deze wonderbaarlijke en overweldigende waarheid! Helaas 
verhullen de verdraaiingen van het trinitarische onderwijs wat God werke-
lijk over Zijn natuur en onze ontzagwekkende toekomst heeft geopenbaard 
– door met onvoorstelbaar grote gevolgen de waarheid te verbuigen of te 
verhullen. Want de leer van de Drie-eenheid ontkent werkelijk de grootste 
waarheid die er maar te kennen valt – namelijk dat God een groeiende 
familie is, waarvan wij deel kunnen gaan uitmaken.

Wat een enorme tragedie dat de christelijke wereld een dergelijke grote 
misleiding, die haar oorsprong heeft in de heidense filosofie en religie, 
heeft omarmd. Gelukkig is de waarheid van God duidelijk voor degenen 
die er oog voor hebben. Hoewel de waarheid niet zo onbegrijpelijk is als 
de doctrine van de Drie-eenheid, is het wel – op een bepaalde, positieve 
manier – verbijsterend om te begrijpen wanneer we de immensiteit en de 
omvang ervan gaan inzien. Wij hopen dat u zich aan deze opzienbarende 
en glorieuze toekomst, die God in Zijn Woord aan ons heeft beloofd, zult 
vasthouden!

Gods doel met u



Gratis literatuur 
om u te helpen uw  

bestemmi ng te bereiken!

bonneer u op ons magazine 
Beyond Today, dat regel  - 
matig artikelen bevat over 

de christelijke levensstijl, Bijbelse 
personen en gebeurtenissen, 
wereld nieuws in het licht van  
Bijbelse profetie en hoe u een meer 
Godgericht leven kunt leiden, om 
u te helpen uw door God gegeven 
doel te bereiken. 

Wij bieden u ook vele gratis boekjes 
over Bijbelse onderwerpen en Gods 
manier van leven aan. Bezoek de web-
sites www.verenigdekerkvangod.org 

voor Nederlandstalige boekjes (of 
www.ucg.org/beyond-today voor En-
gelstalige boekjes) voor een volledig 
overzicht en om uw gratis exemplaar 
hiervan te downloaden of aan te vra-
gen. Vergeet ook niet om onze gratis 
Bijbelstudie Cursus te downloaden of 
u hierop te abonneren via www.ver-
enigdekerkvangod.org.

Bezoek www.beyondtoday.tv voor 
intrigerende, Bijbelse videocommen-
taren en TV- en radioprogramma’s. 
We kijken ernaar uit om u van diens t 
te zijn.
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