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 32   Wie is God?  

Inleiding
    “Eén van de fundamentele vragen in de Hebreeuwse 
religie is: “Wie is God eigenlijk?” – Hemer Ringgren,                                           

Theological Dictionary of the Old Testament

De meeste mensen hebben hun eigen duidelijke mening over een Opper-
wezen. Maar waaruit komen deze meningen voort? Veel van deze menin-
gen zijn gewoon een weergave van hoe mensen God zien, met als gevolg 

dat het woord God een verscheidenheid aan betekenissen heeft gekregen, en vele 
daarvan zijn bepaald vreemd aan de Bijbel. Maar welke betekenis is de ware? Hoe 

openbaart de Schepper Zichzelf aan 
de mens?

Het antwoord vormt natuurlijk het 
onderwerp van veel discussie. Maar 
we zullen hier ondubbelzinnig duide-
lijk maken dat de belangrijkste wijze 
waarop God Zichzelf openbaart, is 
door Zijn Woord, de Bijbel (voor 
bewijs ten aanzien van de authentici-
teit van de Bijbel kunt u een gratis 
exemplaar van ons boekje Is de Bijbel 
waar? aanvragen of downloaden). De 
Bijbel is een boek over God en Zijn 
relatie met mensen. De Schrift bevat 
een lange geschiedenis van Gods 
openbaring van Zichzelf aan de mens-
heid – van de eerste mens Adam tot de 
profeet en wetgever Mozes tot de 
apostelen van Jezus en de vroege 
Kerk.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, laat de Bijbel een waar beeld van 
God zien. Dit opmerkelijke boek onthult hoe Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat 
Hij van ons verwacht. Het vertelt ons waarom we hier zijn en openbaart Zijn nau-
welijks begrepen plan dat Hij heeft met Zijn schepping. Dit handboek vol basis-
kennis is fundamenteel anders dan welke andere bron van informatie ook. 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 dingen die nog niet 
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plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand” (Jesaja 46:9-
10). Hij zegt dat Hij niet alleen de toekomst voorzegt, maar dat Hij er ook voor 
zorgt dat het plaatsvindt. Wat een krachtig getuigenis over de machtige God van 
de Bijbel!

Maar hoe groot Hij ook is, God is niet onbenaderbaar. Hij bevindt Zich niet 
buiten ons bereik. We kunnen dit geweldige Wezen leren kennen!

Zoals de bekende auteur Karen Armstrong opmerkte: “Door de geschiedenis 
heen hebben mannen en vrouwen een aspect van de geest ervaren die boven de 
seculiere wereld leek uit te stijgen. Het is werkelijk een fascinerende eigen-
schap van de menselijke geest dat deze in staat is om concepten te begrijpen die 
hier op deze manier bovenuit stijgen” (A History of God, 1992, pagina xxi).

Ze wees op ons aangeboren verlangen om dingen te weten en te begrijpen die 
onze fysieke zintuigen te boven gaan. We willen weten waarom we hier zijn, wat 
ons doel is, of er een of andere hogere macht werkzaam is in ons leven en in de 
wereld om ons heen.

Geïnspireerd door God Die door Zijn Heilige Geest werkt, geeft de Bijbel 
zelf de belangrijkste sleutel om Hem te leren kennen: “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” (1 Korinthe 
2:9-10, nadruk onzerzijds tenzij anders aangegeven).

We moeten te weten komen – uit de geïnspireerde Schrift zelf – Wie God is 
en in welke relatie Hij tot ons staat en Zich aan ons openbaart. We moeten de 
werkelijke aard van onze Schepper begrijpen – we moeten met de woorden van 
Albert Einstein “de geest van God” begrijpen. Dat is in een notendop het doel 
van dit boekje. (De nog fundamentelere vragen over Gods bestaan worden diep-
gaand behandeld in onze gratis boekjes De ultieme levensvraag: bestaat God?  
en Schepping of evolutie: maakt het uit wat u gelooft?)

Nooit eerder heeft de mensheid zó wanhopig behoefte gehad om kennis over 
God te hebben. Eén schrijver zei puntig dat onze wereld “vol verwarde zielen is: 
afgejakkerde, stuurloze mannen en vrouwen die wanhopig op zoek zijn naar 
hoop”. Onze Schepper wil dat wij Hem veel beter begrijpen zodat we hoop en 
vertrouwen kunnen hebben in de waarheid van Zijn Woord, waarin Zijn plan en 
bedoeling met de mensheid wordt beschreven.

Laten we onze studie beginnen met het onderzoeken wat de Schrift onthult 
over de glorie en grootheid van God. Dit verschaft ons de juiste achtergrond – de 
juiste houding en benadering – om de majestueuze natuur van onze Schepper te 
bevatten.

De grootsheid  
van de     

almachtige God
“Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont (…)”    

(Jesaja 57:15).

In deze ongoddelijke, seculiere tijd lijken veel mensen – zelfs degenen die 
beweren christen te zijn – de goddelijke majesteit van God uit het oog verlo-
ren te hebben. Velen gedragen zich met onherkenbare oppervlakkigheid en 

oneerbiedigheid, zonder enig respect voor onze Schepper. Het lijkt wel alsof Zijn 
Naam vaker als vloek gebruikt wordt dan uit eerbied.

Maar hoe staat het met degenen die een glimp van de majesteit van God heb-
ben opgevangen? Hoe was hun reactie? De Schrift laat zien dat hun antwoord 
hierop in vrijwel alle gevallen er een was van een diepe nederigheid. Toen de pro-
feten van de oudtestamentische Geschriften en de apostelen van het Nieuwe Tes-
tament God ervoeren, zagen zij zichzelf als mens in vergelijking met Hem als 
totaal onbetekenend.

Ontmoeting met het goddelijke

De aartsvader Job werd zich bijvoorbeeld direct bewust van zijn eigen totale 
gebrek aan begrip toen God aan hem enkele aspecten van de grootsheid van Zijn 
schepping openbaarde (Job 38-41). Jobs nederige reactie volgde direct: “Toen 
antwoordde Job de heere en zei: Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is 
onmogelijk voor U (…) Luister nu, en ík zal spreken! (…) Alleen door het luiste-
ren met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom ver-
acht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as” (Job 42:1-6).

Toen Mozes God voor het eerst ontmoette bij de brandende struik “bedekte 
(hij) zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken” (Exodus 3:6). In 
Jozua’s ontmoeting met God “wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog 
zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken?” (Jozua 
5:14).

In een visioen zag Jesaja de Heere zittend op Zijn troon te midden van de enge-
lenscharen (Jesaja 6:1-4). De profeet begon direct te weeklagen: “Wee mij (…) Ik 
ben immers een man met onreine lippen (…) Mijn ogen hebben namelijk de 

De grootsheid van de almachtige God
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Koning, de heere van de legermachten, gezien” (vers 5).
Toen Ezechiël “de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de 

heere” zag, wierp ook hij zich, net als Jozua en vele anderen, met zijn gezicht ter 
aarde (Ezechiël 1:28). Toen deze profeten en patriarchen uit lang vervlogen tijden 
zelf in aanraking kwamen met de geopenbaarde majesteit van Gods luister, kniel-
den zij direct. Dit waren voor hen bijzonder indrukwekkende ervaringen, die hun 
leven veranderden.

Het Nieuwe Testament onthult de 
grote God van het universum in de 
persoon van Jezus Christus. Op de 
bijzondere momenten waarop Chris-
tus’ discipelen een glimp opvingen 
van Gods majesteitelijke macht in 
Jezus’ wonderen, bleek uit hun reac-
tie dat ze in aanraking waren geko-
men met een onzichtbare en krach-
tige wereld die geheel anders is dan 
die van ons.

Op een bepaald moment hadden 
Petrus en de anderen niets gevangen 
toen ze een hele nacht hadden gevist. 
Maar toen Christus hun zei om hun 
netten uit te gooien op een andere 
plek, vingen ze plotseling zó veel vis 
dat hun netten begonnen te scheuren 
en hun boten begonnen te zinken 
(Lukas 5:4-7).

Petrus was overdonderd. Hij viel 
“neer voor de knieën van Jezus en 
zei: Heere, ga weg van mij, want ik 
ben een zondig mens” (vers 8).

Later was Petrus – samen met 
Jakobus en Johannes – kort getuige van een voorproefje op het eeuwige leven 
in het Koninkrijk van God. God gaf hun de fantastische mogelijkheid om een 
visioen te zien van Christus Die veranderd was in heerlijkheid, en Elia en 
Mozes. Toen ze een stem uit de hemel hoorden, wierpen ze zich direct met hun 
gezicht ter aarde. Ze waren “zeer bevreesd” (Mattheüs 17:6).

Vele jaren later, toen de apostel Johannes het boek Openbaring schreef, was 
zijn reactie op zijn visioen van de opgestane, verheerlijkte Christus door “als 
dood aan Zijn voeten” neer te vallen (Openbaring 1:17).

Op enig moment in zijn bediening meldde de apostel Paulus dat hij in een visi-
oen “werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, 
die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken” (2 Korinthe 12:4). Ook hij was 
met ontzag vervuld.

Omdat God de natuurlijke, menselijke reactie op dergelijke omstandigheden 
begreep, moedigde Hij Zijn dienstknechten vaak aan om niet bevreesd te zijn. 
Ieder van deze mensen ving een glimp op van de heerlijkheid van God en was 
vol ontzag over Zijn grootsheid.

Onze gedachten over God

Zien wij God zoals deze mannen? Realiseren we ons net als Salomo dat wij 
op deze aarde wonen, terwijl God in de hemel is (Prediker 5:1-2), en dat we God 
met het juiste respect dienen te benaderen, dat we Zijn naam met waardigheid 
dienen uit te spreken omdat we ons realiseren dat Hij precies weet wat we doen 
en dat Hij ons er uiteindelijk verantwoordelijk voor zal houden (2 Korinthe 5:9-
10)?

Hebben we dezelfde houding als de apostel Paulus toen hij de Heere 
omschreef aan de jonge evangelist Timotheüs? “De zalige en alleen machtige 
Heere, de Koning der koningen en Heere der heren (…) Hij Die als enige onster-
felijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens 
gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht” (1 Timo-
theüs 6:15-16).

De ontzagwekkende heerlijkheid van God de Vader en Jezus Christus gaan 
vér boven alles uit wat we ons kunnen voorstellen. Als we ons dit werkelijk rea-
liseren, zou dit bij ons tot een diepe verwondering en nederigheid moeten leiden!

De grootsheid van de almachtige God

“Door de geschiedenis heen heb-
ben mannen en vrouwen een 
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boven de seculiere wereld leek uit 
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De persoonlijke  
natuur van God

“God was een enigszins schemerig figuur, Die vaker omschreven werd 
met behulp van intellectuele, abstracte begrippen dan in beelden” – 

Karen Armstrong, A History of God

Heeft God altijd bestaan? Zo niet, door wie is God dan gemaakt? Is God 
één persoon, of twee of drie? Wat openbaarde Jezus ons over de aard 
van God toen Hij voortdurend over Hem sprak als “de Vader”? De ant-

woorden zullen duidelijk worden als we verder de Schrift induiken.
Het eerste belangrijke punt dat we moeten begrijpen is, zoals we al eerder heb-

ben opgemerkt, dat God Zichzelf openbaart in Zijn Woord. De Schepper wil dat 
mannen en vrouwen Hem begrijpen vanuit de wijze waarop Hij Zichzelf in de 
Heilige Schriften openbaart. Het is belangrijk om deze waarheid zorgvuldig te 
overdenken.

In de eerste vijf boeken van de Bijbel komen we een belangrijk punt tegen met 
betrekking tot Gods natuur. Genesis 1 laat de vele scheppingsdaden van God zien 
voordat Hij de mensheid schiep. Maar let op vers 26: “En God zei: Laten Wij men-
sen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.”

Nergens in de voorgaande verzen van Genesis gebruikte God deze frase “Laten 
Wij (…)”. Waarom maakt Genesis nu opeens gebruik van deze meervoudige uit-
drukking? Waarom hebben Bijbelvertalers door de eeuwen heen begrepen dat het 
meervoud nodig was in dit vers? Wie zijn de Wij die hier genoemd worden, en 
waarom wordt het meervoud Onze ook tweemaal in deze zin gebruikt? In het hele 
eerste hoofdstuk van Genesis is het Hebreeuwse woord dat vertaald is met “God”, 
Elohim, een meervoudswoord dat aangeeft dat sprake is van meer dan één entiteit. 
Waarom gebruikte onze Schepper met opzet deze meervoudswoorden? Is God 
meer dan één persoon? Wie en wat is Hij? Hoe kunnen we erachter komen?

De Bijbel interpreteert de Bijbel

Een van de meest fundamentele principes om in gedachten te houden met 
betrekking tot een juist inzicht in Gods Woord is eenvoudigweg dit: de Bijbel 
interpreteert de Bijbel. We moeten vaak op een andere plek in de Schrift kijken 
om meer licht te kunnen werpen op de betekenis van een bepaalde passage. Het 
Nieuwe Testament werpt vaak veel licht op het Oude, en vice versa.

We kunnen Genesis 1:26 veel beter begrijpen in het licht van enkele uitspraken 
van de apostel Johannes. Hij begint zijn biografie van Jezus Christus door te zeg-

gen: “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 je samen met iemand bent, ben je iemand anders dan die persoon en ben je 
van hem te onderscheiden. Johannes beschrijft in deze passage duidelijk twee 
goddelijke wezens. 

In zekere zin zouden we naar Johannes 1:1 kunnen verwijzen als het werke-
lijke begin van de Bijbel. Dit vers omschrijft de aard van God als Schepper zelfs 
nog vóór het begin dat in Genesis 1:1 wordt weergegeven. Zoals The New Bible 
Commentary: Revised aangeeft: “De opmerkelijke bijdrage van Johannes laat 
zien dat het Woord bestond vóór de Schepping” (1970, pagina 930).

Laat de context van dit cruciale hoofdstuk van Johannes goed tot u doordrin-
gen. Vers 14 legt uit wie dit Woord uiteindelijk werd: “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 waar-
heid.” Het Woord werd in het vlees verwekt als een fysiek menselijk wezen – 
Jezus Christus. Hoewel Hij volledig mens was, weerspiegelde Christus op per-
fecte wijze Gods goddelijke karakter. 

Het Woord des levens

Hier zien we dus twee grote personages, twee ongeschapen, eeuwige wezens 
– God en het Woord, Beiden goddelijk – die aan het hoofd van de schepping 
staan. Zoals de inmiddels overleden theoloog F.F. Bruce opmerkte met betrek-
king tot de openingszinnen van het evangelie volgens Johannes: “Het Persoon-
lijke Woord is ongeschapen, en Hij is niet alleen in goddelijk gezelschap, maar 
Hij deelt ook in de goddelijke aard” (The Message of the New Testament, 1972, 
pagina 105). Dit Woord was en is God samen met de Vader.

Verderop in zijn eer-
ste brief voegt Johannes 
daar voor ons begrip aan 
toe: “Wat er was vanaf 
het begin, wat wij 
gehoord hebben, wat wij 
gezien hebben met onze 
ogen, wat wij aan-

schouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens (…) 
verkondigen wij u” (1 Johannes 1:1-3). Hier wordt datzelfde “Woord” (Jezus 
Christus) uit het evangelie volgens Johannes ook genoemd “het Woord des 
levens”.

Het is gemakkelijk om het belang van dit cruciale vers over het hoofd te zien 
en gewoon over de enorme betekenis hiervan heen te lezen. Degene Die Jezus 
Christus werd, van Wie gezegd wordt dat Hij hetzelfde niveau van bestaan heeft 
als God de Vader, werd geboren als een mens en werd waargenomen door 
fysieke, menselijke zintuigen  – met name door Zijn meest trouwe discipelen, 
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onder wie degene die deze woorden op heeft geschreven, Johannes. Deze man-
nen werden Christus’ apostelen – Zijn gezanten – en waren de exclusieve getui-
gen van Zijn opstanding.

Johannes schreef dat het Woord, Degene Die met God was vanaf het begin, 
onder hen leefde als mens in het vlees. Hoewel Hij was geboren als een fysiek 
menselijk wezen, zagen, voelden en praatten de discipelen eigenlijk met Degene 
Die een lid van de goddelijke familie was, zoals later nog veel duidelijker zal blij-
ken.

Johannes gaat verder: “Want 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 “het eeu-
wige leven” genoemd in vers 2.

Vervolgens zegt Johannes: “Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen 
wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er 
ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus” (vers 3). De Heilige Schrift 
onthult dat God de Vader en Jezus Christus een goddelijke familie vormen.

Ze hebben een duidelijke en liefdevolle familierelatie. Toen Jezus tot de Vader 
sprak, zei Hij dat “U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld” 
(Johannes 17:24). Hij verwijst hier niet naar onze beperkte menselijke liefde, 
maar naar de goddelijke liefde die zich op het geestelijke niveau bevindt.

Christus de Schepper

De apostel Johannes schreef niet alleen het vierde evangelie en drie brieven die 
in het Nieuwe Testament zijn opgenomen, maar hij schreef ook het boek Openba-
ring. Hierin, in de brieven aan de zeven gemeenten van Openbaring, openbaarde 
Jezus Zichzelf duidelijk als de oorsprong of de bron van Gods schepping. “Zo 
spreekt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, de oorsprong van Gods 
schepping” (Openbaring 3:14, Willibrordvertaling).

Jezus stierf niet alleen voor onze zonden zodat wij met de Vader verzoend kon-
den worden, maar Hij is ook onze Schepper. De apostel Paulus legt ons duidelijk 
uit dat “God (…) alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus” (Efeze 3:9). 

In Kolossenzen 1:16 schrijft Paulus verder: “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, heerschappijen, 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 gehele rijk der engelen, dat een ontelbaar aantal engelen omvat – 
en het gehele universum, waaronder de planeet aarde. Veel mensen vatten niet het 
duidelijke Bijbelse feit dat Jezus Christus onze Schepper is!

Het boek Hebreeën bevestigt deze geweldige waarheid eveneens door te stel-
len dat God de Vader “in deze laatste dagen tot ons (heeft) gesproken door de 
Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld 
gemaakt heeft” (Hebreeën 1:1-2). De vele getuigenissen in het Nieuwe Testament  
laten zien dat God de Vader alles heeft geschapen door het Woord – Degene Die 

later Jezus Christus werd. En dus waren beide goddelijke Wezens nauw betrok-
ken bij de schepping.

Het boek Hebreeën laat Christus zien als het Wezen door Wie de Vader de 
wereld van tijd en ruimte tot ontstaan heeft gebracht, en Die “alles in stand 
(houdt) door zijn machtig woord” (vers 3, Willibrordvertaling). De Schrift open-
baart dus dat Jezus niet alleen het universum heeft geschapen, maar dit ook in 
stand houdt.

Onderwerping aan de Vader

Jezus was echter bereid om Zijn goddelijke macht en positie vrijwillig op te 
geven voor ons. De apostel Paulus zegt: “Die gezindheid moet onder u heersen 
die ook in Christus Jezus was: Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich 
niet aan willen vastklampen [dat wil zeggen, heeft willen loslaten] 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 verne-
derd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis” (Filippenzen 2:5-
8, Willibrordvertaling). Nadat Jezus was gekruisigd voor onze zonden en ver-
volgens het eeuwige leven had teruggekregen, heeft Hij “Zich gezet aan de 
rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen [oftewel de Vader]” 
(Hebreeën 1:3). Nadat Hij Zelf had ondervonden wat het is om een mens van 
vlees en bloed te zijn, keerde Christus terug naar de troon van de Vader – Zijn 
voormalige verblijf in de voorbije eeuwigheid.

Vergeet niet de woorden die Hij sprak vlak voor Zijn naderende dood en 
opstanding: “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 tijd nog vóór het scheppingsverhaal van Genesis 1:1, toen deze 
twee goddelijke Wezens samen waren.  Natuurlijk is, zowel toen als altijd, de 
Vader de Allerhoogste. Christus’ gelijkheid aan de Vader bevindt zich op het vlak 
van het delen in hetzelfde bestaansniveau, omdat Beiden God zijn. Het betekent 
echter niet, zoals sommigen beweren, dat Beiden gelijk zijn qua autoriteit – want 
de Schrift laat duidelijk zien dat Christus ondergeschikt is aan de Vader. 

Het 15e hoofdstuk van 1 Korinthe wordt vaak terecht het opstandingshoofd-
stuk genoemd. Het laat zien dat iedereen in Gods toekomstige Koninkrijk onder-
worpen zal zijn aan Christus, maar dat de Vader de enige uitzondering zal zijn: 
“(Het is) duidelijk dat Hij [de Vader] Die Zelf alles aan Hem [de Zoon] onderwor-
pen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderwor-
pen 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 1 Korinthe stelt Paulus duidelijk dat God “het Hoofd van Christus” is 
(11:3). In beide passages beschrijft Paulus twee individuele goddelijke Wezens, 
waarbij Jezus onderworpen is aan God de Vader. Trouwens, ook Christus Zelf zei: 
“Mijn Vader is meer dan Ik” (Johannes 14:28) en: “Mijn Vader (…) is meer dan 
allen” (Johannes 10:29). 

God de Vader is het onbetwiste Hoofd van de familie.

De persoonlijke natuur van God
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Een familierelatie
“Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn” 

(Hebreeën 1:5).

Ongeveer een derde deel van het Nieuwe Testament bestaat uit aanhalin-
gen uit en duidelijke toespelingen op het Oude Testament. Deze verwij-
zingen zijn niet willekeurig of toevallig. Elk ervan bevat een betekenis 

voor ons en voor elk ervan is een reden. Enkele van de meest opmerkelijke en 
verhelderende verwijzingen die ons helpen om God te begrijpen, zijn te vinden in 
het boek Hebreeën en het boek Handelingen. De eerste hoofdstukken van Hande-
lingen laten zien dat de apostel Petrus uit de Psalmen citeert om de ontzagwek-
kende betekenis van de opstanding en het Messiasschap van Jezus te laten zien. 
De schrijver van Hebreeën doet hetzelfde in de hoofdstukken 1 en 2 van die brief. 

Deze sleutelverzen in de Psalmen bevatten het vaststaande getuigenis van de 
Vader met betrekking tot Zijn Zoon, Jezus van Nazareth. We zien hierin dat God 
de Vader van tevoren getuigde van de onvoorstelbare toekomstige rol van het 
Woord.

De schrijver van Hebreeën haalt Psalm 2 aan: “Want tegen wie van de enge-
len heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En ver-
der: 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 Kronieken 17:13). Dit was de profetische 
toekomst van het Woord.

Psalm 45:6 laat ook een getuigenis zien van de Vader met betrekking tot de 
Zoon, dat in Hebreeën 1:8 wordt uitgelegd en aangehaald: “Maar tegen de Zoon 
zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw konink-
rijk is een scepter van het recht.”

Veel mensen die dit hoofdstuk in Hebreeën hebben gelezen, lezen volledig 
over dit vers heen, en zijn zodoende niet in staat om het enorme belang ervan te 
doorzien. 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 
Schrift openbaart God in termen die duiden op een familierelatie – God de Vader 
en Jezus de Zoon vormen samen de Godfamilie! 

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

Dr. Spiros Zodhiates, auteur van verschillende boeken over de Griekse taal die 
in de Bijbel wordt gebruikt, legt het volgende uit: “Het woord monogenees is 

eigenlijk samengesteld uit het woord monos, ‘enige’, en het woord genos, ‘ras, 
geslacht, familie’. Hier wordt ons gezegd dat Degene Die kwam om God te open-
baren – Jezus Christus – van dezelfde familie is, uit hetzelfde geslacht als God is 
(…) Er is volop 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). 

Wie was Davids Heere?

Nu we op dit punt aanbeland zijn, is het goed om vast te stellen dat koning 
David van Israël, die een groot aantal psalmen schreef, waaronder waarschijn-
lijk Psalm 2 die hiervoor is aangehaald, ook een profeet was (Handelingen 
2:30). God heeft hem onvoorstelbare kennis en inzicht gegeven in de natuur 
van God en Gods heerschappij over de gehele schepping. David wordt ook wel 
genoemd “de man die door God werd grootgemaakt. David, de gezalfde van de 

God van Jakob. David, de lieflijke 
psalmist van Israël” (2 Samuel 23:1, 
Het Boek).

Hij was iemand die werkelijk 
door Gods Geest geïnspireerd werd. 
“De Geest van de HERE sprak door 
mij,” zei hij, “en Zijn woord lag op 
mijn tong” (vers 2, Het Boek). Onze 
Schepper onthulde vele waarheden 
door David en zag erop toe dat zijn 
woorden bewaard zijn gebleven in 
de Heilige Schriften – voornamelijk 
in de vele psalmen, maar ook in de 
boeken 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konin-
gen en 1 en 2 Kronieken.

In een van de psalmen, waarvan 
nadrukkelijk wordt gezegd dat deze 
geschreven is door David, zei hij: “De 
heere heeft tot mijn Heere gesproken: 
Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik 
Uw vijanden gemaakt zal hebben tot 

een voetbank voor Uw voeten” (Psalm 110:1). The New Bible Commentary: 
Revised zegt in een verwijzing naar Jezus als “onze Heere” in Hebreeën 7:14: 
“Let op de opvallende omschrijving van Jezus als onze Heere. Dit strookt met de 
gedachte van Psalm 110:1, waar David Hem “Mijn Heere” noemde” (1970, 
pagina 1203).

In deze opmerkelijke psalm spreekt de Vader tot de Zoon in een profetisch 
visioen – “De heere heeft tot mijn [Davids] Heere gesproken.” 

Zo’n 1000 jaar later stelde Jezus de religieuze leiders uit Zijn tijd voor een 
moeilijk vraagstuk met deze passage. Ze begrepen dat Davids directe Heere 
hier sloeg op een profetie van de Messias – de Christus – een superieure koning 

Een familierelatie

De Schriften openbaren God 
in termen die duiden op een 

familierelatie – God de Vader en                 
Jezus de Zoon vormen samen de 

Godfamilie!
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die van David af zou stammen en zou heersen als vertegenwoordiger van God. 
Maar waarom zou Davids afstammeling zijn Heere zijn? Lees het gesprek: 

“Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus hun: Wat denkt u over de 
Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon. Hij zei 
tegen hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, zijn Heere noemen, als hij 
zegt: De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat 
Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? Als David 
Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn? En niemand kon 

Hem een woord ant-
woorden, en ook durfde 
niemand Hem vanaf die 
dag meer iets te vragen” 
(Mattheüs 22:41-46).

Normaal gesproken 
zou een voorvader de 

positie van heer innemen boven zijn afstammelingen – niet andersom. Maar als 
we ons realiseren dat Degene Die geboren zou worden als afstammeling van 
David, al bestond als Davids goddelijke Heere, Die Zelf weer aan God de 
Vader ondergeschikt was, is het logisch.

De apostel Petrus bevestigt de identiteit van deze twee Wezens: “David is 
immers niet opgevaren naar de hemelen [hij werd na zijn dood begraven en 
wacht in het graf op de opstanding], maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot 
Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal 
hebben als een voetbank voor Uw voeten” (Handelingen 2:34-35).

Denk aan de belangrijke regel voor Bijbels begrip: onderzoek de context. Vers 36 
maakt expliciet duidelijk om welke twee Wezens het gaat: “Laat dan heel het huis 
van Israël zeker weten dat God [de Vader] Hem tot een Heere en Christus gemaakt 
heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.” Duidelijker kan het niet! Deze 
cruciale passages spreken in profetisch opzicht over de twee leden van de godde-
lijke familie – de Vader en de Zoon.

Een heersend koninkrijk

Een ander boek uit het Oude Testament bevestigt op dezelfde wijze het bestaan 
van twee goddelijke Wezens. De profeet Daniël, een trouwe man van God, geeft 
ons een verhelderende blik in de hemelse orde. Hoewel God geest is (Johannes 
4:24), normaal gesproken niet zichtbaar voor het menselijk oog (Kolossenzen 
1:15), werd het de profeet toegestaan om deze twee Wezens in de geest te zien. 
Net als de apostel Johannes enkele eeuwen later ontving ook Daniël een visioen 
van gebeurtenissen in de geestelijke wereld. 

“Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neer-
zette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere 
wol” (Daniël 7:9). Daniël geeft een opvallende beschrijving van de Vader. Net als 
Jezus later zou openbaren, heeft God de Vader ondanks het feit dat Hij een geeste-
lijk Wezen is toch een vorm en gedaante (Johannes 5:37).

Daniël zag ook een grote en trouwe engelenschare die de Vader voortdurend 
diende. “Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizen-
den stonden voor Zijn aangezicht” (Daniël 7:10). Engelen zijn eveneens geeste-
lijke wezens (Hebreeën 1:7), en ook van hen wordt gezegd dat ze een vorm en 
gedaante hebben. Verderop in dit boekje zullen we verder ingaan op het feit dat 
geestelijke wezens een lichamelijke gedaante hebben.

Daniël vervolgt: “Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de 
wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij [de Zoon des mensen] 
kwam tot de Oude van dagen [God de Vader] en men [de engelenschare] deed 
Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen” (Daniël 7:13). Keer op keer noemde 
Jezus Zichzelf de “Zoon des mensen” of “Mensenzoon”.

Vervolgens wordt in Daniël, net als in Hebreeën 1:8, van Jezus gezegd dat Hij 
een Koninkrijk bezit: “Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en 

Een familierelatie

De Vader en Jezus waren al vanaf het begin 
van plan om Hun soort te vermenigvuldi-

gen. De “Godsoort” is een familie! Aan het 
hoofd ervan staat de Vader, en op dit moment 
bestaat deze uit de Vader en de Zoon, Jezus 
Christus. Efeze 3:14-15 (Voorhoeve) zegt dan 
ook: “De Vader van onze Heer Jezus Christus, 
naar wie elke familie in de hemelen en op de 
aarde genoemd wordt.”

De Vader en Christus bestonden altijd al en 
zullen altijd bestaan. Het is Hun plan en verlan-
gen om aan Hun soort toe te voegen – “om veel 
kinderen tot heerlijkheid te brengen” (Hebreeën 
2:10). Net zoals al het leven was geschapen om 
leven naar hun eigen soort voort te brengen, 
zoals in Genesis vermeld wordt, zo heeft God 
de mens geschapen naar de God-soort. 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 
zich in twee stadia afspeelt. Allereerst maakte 
God de mens fysiek, uit het stof van de aarde. 
Daarna, na geloof in Christus en bekering en 
gehoorzaamheid aan Gods geestelijke wet 
van liefde, wordt ieder persoon geestelijk een 
“nieuwe schepping” (2 Korinthe 5:17; Efeze 
4:24). Dit leidt vervolgens tot de uiteindelijke 
geboorte van nieuwe kinderen in de goddelijke 
familie, die dan allemaal zullen zijn “als” Chris-
tus, Die Zelf de Eerstgeboren Zoon van God 

is (Romeinen 8:29; Galaten 4:19; 1 Johannes 
3:2). Dus net zoals kinderen hetzelfde soort 
wezens zijn als hun ouders (dat wil zeggen, 
het zijn ook menselijke wezens), zo zullen 
Gods kinderen hetzelfde soort wezens zijn 
als de Vader en Christus (oftewel goddelijke 
wezens). Dit is de ongelooflijke toekomst van 
de mensheid! De Godfamilie zal zich uitbrei-
den door middel van Gods fantastische plan 
dat in Zijn Woord geopenbaard wordt.

Alle kinderen van deze familie – inclusief 
Christus, Die altijd al was bij Degene Die door 
Christus onthuld werd als “de Vader” (Johan-
nes 1:18; Mattheüs 11:27) – zullen zich in de 
toekomst voor altijd met liefde en plezier stel-
len onder de ultieme soevereiniteit en leiding 
van de Vader (1 Korinthe 15:28). De leden van 
deze goddelijke familie zullen in de toekomst 
onder leiding van de Vader en Christus delen in 
een glorieuze en rechtvaardige eeuwigheid. Op 
deze wijze vormt God dus feitelijk een familie 
– een groeiende familie, die op dit moment 
uit twee goddelijke Wezens bestaat, namelijk 
de Vader en Christus de Eerstgeborene, maar 
waarvan uiteindelijk een enorme hoeveelheid 
anderen deel gaan uitmaken. Voor meer uitleg 
over Gods bedoeling om menselijke wezens 
onderdeel te laten uitmaken van Zijn goddelijke 
familie kunt u ons gratis boekje Wat is uw 
bestemming? aanvragen of downloaden.

De familie van God

Het Koninkrijk van God duidt uiteinde-
lijk op een bestaansniveau waartoe men-
selijke wezens verhoogd kunnen worden 
door middel van een transformatie van 

vlees naar geest.
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alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren” (Daniël 7:14).
In het Nieuwe Testament geeft Openbaring 20:4-6 een beschrijving van het 

Millennium, de eerste 1000 jaar van de utopische regering van Christus en Zijn 
heiligen. Ook Daniël geeft een beschrijving van Jezus’ Koninkrijk: “Zijn heer-
schappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn 
koningschap zal niet te gronde gaan” (Daniël 7:14).

Christus’ rechtvaardige heerschappij zal zich véél verder uitstrekken, voorbij 
het Millennium. Jesaja 9:6-7 zegt ons dat het eeuwig zal duren. Ja, het Koninkrijk 
van God duidt uiteindelijk op een bestaansniveau waartoe menselijke wezens ver-
hoogd kunnen worden door middel van een transformatie van vlees naar geest 
(vergelijk Johannes 3:3-8; 1 Korinthe 15:50-51). 

Deze transformatie houdt in dat we een verheerlijkt lid van de familie van God 
worden. En dus is de Godfamilie ook het heersende Koninkrijk van God. (U kunt 
hierover meer te weten komen door onze gratis boekjes Wat is uw bestemming? en 
Het evangelie van het Koninkrijk aan te vragen.)

Hoe is God één?
“Luister, Israël! De heere, onze God, de heere is één!”                        

(Deuteronomium 6:4).

De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat er slechts één God is. Jezus 
haalt een uitspraak van Mozes aan die vaak als volgt wordt vertaald: 
“Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één” (Markus 12:29; 

vergelijk Deuteronomium 6:4). Paulus zegt ons dat “er geen andere God is dan 
Eén” (1 Korinthe 8:4) en “er is één God” (1 Timotheüs 2:5).

De Bijbel zegt ook dat alle andere zogenaamde goden slechts afgoden zijn – 
volledig onjuiste inbeeldingen van de mens. Door de eeuwen heen heeft de mens 
vele valse goden gecreëerd. We dienen Deuteronomium 6:4 dan ook met deze 
tegenstelling voor ogen te benaderen zoals het vaak wordt weergegeven – “de 
heere is één”. (Voor meer informatie over deze verwoording kunt u “De heere, 
onze God, de heere is één” lezen, beginnend op pagina 18.)

Veel mensen begrijpen niet helemaal op welke manier de Bijbel gebruik maakt 
van getallen. Dit gegeven draagt bij aan een aanzienlijke verwarring over God.

Hoe moeten we het één-zijn van God begrijpen? Net als het gebruikelijke, let-
terlijke gebruik van getallen houdt ook het concept van volledige eenheid verband 
met het Hebreeuwse woord dat met “één” is vertaald in Deuteronomium 6:4 en 
andere verzen.

Twee wordt één

Laten we teruggaan naar het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Daar zien we, 
na de schepping van Adam en Eva, de instelling van het huwelijksverbond: 
“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 echtpaar wordt “één 
vlees” in een seksuele huwelijksrelatie. Maar het heeft ook een belangrijke, 
figuurlijke betekenis. Hoewel het twee afzonderlijke, van elkaar te onderscheiden 
wezens betreft, worden deze twee in deze context één.

Zo’n 4000 jaar later herhaalde Jezus deze gedachte nadrukkelijk toen Hij met 
betrekking tot het huwelijk zei: “En 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 één 
vlees wanneer ze een seksuele band met elkaar aangaan in de verbondsrelatie die 
zij met elkaar hebben. Toch blijven ze twee aparte individuen en zijn ze nog 
steeds een man en een vrouw – met elkaar verbonden in het huwelijk als een 
familie-eenheid. 

Hoe is God één?
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Natuurlijk is deze eenheid niet compleet of volledig. Maar in fysieke zin wordt 
toch een duidelijke eenheid bereikt wanneer een man en een vrouw één worden 
op het moment waarop een kind wordt verwekt. Een wetenschappelijk boek ver-
woordt dit als volgt: “Het menselijk leven begint met (…) samenwerking van het 
meest intieme soort. De twee cellen versmelten volledig. Ze voegen hun geneti-
sche materiaal samen. Twee heel verschillende wezens worden één. Het maken 

van een mens vereist (…) een zodanige perfecte samenwerking dat de onder-
scheiden identiteiten van de partners verdwijnen” (Carl Sagan en Ann Druyan, 
Shadows of Forgotten Ancestors, 1992, pagina 199).

De beide DNA’s van twee afzonderlijke menselijke wezens worden op het 
moment van verwekking samengevoegd om een nieuw, uniek menselijk wezen te 
vormen, één die verschillend is van alle andere personen.

Hoe is God één?

“Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere 
is één!” Deze simpele uitspraak van Mozes 

in Deuteronomium 6:4, die algemeen bekend 
staat als het begin van de Shema (uitgesproken 
als sh’MAH, hetgeen Hebreeuws is voor “hoor” 
of “luister”), 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. Vroege 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.

Hoe dienen wij dit vers eigenlijk te begrijpen? 
Eén van de belangrijkste principes voor een juist 
begrip van de Bijbel is dat we alle Schriftge-
deelten die op het onderwerp betrekking 
hebben, erop na moeten slaan. Alleen dan 
zullen we tot een volledig en juist begrip van de 
betreffende zaak kunnen komen. Andere Bijbelse 
passages laten ons duidelijk zien dat twee van 
elkaar te onderscheiden individuen, namelijk de 
Vader en Jezus Christus de Zoon, beiden God zijn 
(Hebreeën 1:8; Johannes 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. Het Hebreeuwse 
woord dat in Deuteronomium 6:4 vertaald is met 
“één”, is echad. Eén van de betekenissen van dit 
woord is het getal één, maar ook daarmee samen-
hangende 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 and Briggs, A Hebrew and English Lexi-
con of the Old Testament, 1951, pagina 25). 
Het kan echter ook worden vertaald met “alleen”, 
zoals de Groot Nieuws Bijbel 1996 het heeft ver-
taald. 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 eenvoudigweg 
hebben kunnen zeggen dat de ware God, hun 
God, de eerste dient te zijn – de hoogste priori-
teit – in hun hart en hun verstand. De jonge natie 
was weggetrokken uit een land waarvan de cul-
tuur 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 godinnen, zoals die van vruchtbaarheid, 
van regen, van oorlog etc. God waarschuwde de 
Israëlieten bij monde van Mozes 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 erop volgende vers zegt Mozes name-
lijk: “Daarom zult u de HEERE, uw God, liefheb-
ben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 
heel uw kracht.” Deze passage vormt het mid-
delpunt van een enkele hoofdstukken durende 
discussie betreffende 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 worden. 
Jezus Zelf haalde Deuteronomium 6:4-5 aan als 
“het eerste en het grote gebod” in de wet (Mat-
theüs 22:36-38; Markus 12:28-30). De vertaling 
“alleen” past eveneens in deze context. Alleen 
God was namelijk de God van Israël; de Israëlieten 
dienden geen andere god te dienen.

De 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): “Inderdaad, 
meester, wat u zegt is waar: hij alleen [het Griekse 
heis, dat met echad qua betekenis 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 de betekenis van “alleen” gaf.

Dit betekent niet dat Jezus Christus niet ook 
God zou kunnen zijn samen met de Vader. Veeleer 
betekent het dat er geen andere God is buitenom 
de ware God; dat er geen andere God is buitenom 
de Godfamilie of de “God-soort”, die nu uit twee 
goddelijke Wezens bestaat, namelijk de Vader en 
de Zoon. Kortgezegd: alleen de Godfamilie is God.

Een andere visie op de Shema is gebaseerd op 
het stamwoord waaruit echad is afgeleid – achad. 
Dit woord betekent “tot een eenheid maken” 
(Strong’s Exhaustive Concordance of the 
Bible). Met andere woorden, echad kan ook “in 
eenheid” of “als groep verenigd als één” beteke-
nen. In verscheidene andere verzen heeft echad 
duidelijk de betekenis van meer dan één persoon 
verenigd als groep. In Genesis 2:24 zegt God bij-
voorbeeld: “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 huwelijksverbond, dan 
begrijpen we dat daarmee twee mensen bedoeld 
worden. We nemen dan niet aan dat deze afzon-
derlijke individuen, hoewel zij in geest en bedoe-
ling 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 
Zijn missie zei Hij: “Mijn voedsel is dat Ik de wil 
doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk 
volbreng”, en: “Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil 
van de Vader, Die Mij gezonden heeft” (Johannes 
4:34; 5:30). Over Hun relatie zei Jezus het volgen-
de: “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 
zouden zijn, net zoals Hij en de Vader dat waren. 
“En Ik bid niet alleen voor dezen [de discipelen],” 
zei Hij, “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” (Johannes 17:20-21). Ver-
dere uitleg omtrent het feit dat God één is in de 
betekenis van ‘eenheid’ treft u aan in de rest van 
dit hoofdstuk van dit boekje. 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 verta-
lingen beperkt God tot één enkel wezen. En in het 
licht van de Schriftgedeelten die we hebben door-
genomen, is het duidelijk dat meerdere personen 
God zijn – een veelheid in eenheid. Met andere 
woorden, God de Vader en Jezus de Zoon vormen 
‘als één’ een perfect verenigde familie.

          “De Heere onze God,       de Heere is één”
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Wat is Gods schepping toch geweldig! Hoe fantastisch zijn Zijn bedoelingen 
met de menselijke familie. Als we de concepten van het huwelijk en de familie 
begrijpen, helpt dit ons om de aspecten van het Koninkrijk van God te begrijpen. 
(Om hier meer over te weten te komen kunt u ons gratis boekje Huwelijk en 
gezin: de ontbrekende dimensie aanvragen.)

Er is één Kerk, maar met vele leden

Laten we verdergaan met onze studie over de Bijbelse opvatting van wat het 
betekent om één te zijn. 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 een-
heid 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 genade-
gaven, 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 beschreven 
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 Grie-
ken, 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 menselijk lichaam te vergelijken, dat ook vele 
leden heeft, die verschillende functies hebben: “Want ook het [menselijk] lichaam 
bestaat niet uit één lid, maar uit vele (…) Nu echter zijn er wel veel leden, maar is 
er slechts één lichaam” (verzen 14, 20) – oftewel er zijn veel Kerkleden, maar er 
is één Kerk.

Uiteindelijk maakt hij in vers 27 dit beginsel nogmaals duidelijk: “Samen bent 
u namelijk het [ene] lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk [van elkaar te 
onderscheiden] Zijn leden.” In die zin is de goddelijke familie hiermee te vergelij-
ken – één God, waarbij de Schrift onthult dat die ene God bestaat uit twee indivi-
duele, glorieuze familieleden, plus nog veel meer leden uit de mensheid die nog 
verheerlijkt zullen worden (Romeinen 8:29). In een andere passage schreef Pau-
lus: “Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus 

Christus, naar wie elke familie in de hemelen en op de aarde genoemd wordt” 
(Efeze 3:14-15, Voorhoeve). Hoewel er slechts één familie is, zijn er vele leden. 
Waarlijk 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 kun-
nen beërven” (1 Korinthe 15:50). Op het moment van de opstanding zullen we ver-
anderd worden (verzen 51-54; Filippenzen 3:20-21). God zal dat te zijner tijd vol-
tooien – 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 
[Christus’ discipelen] U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, 
Die U gezonden hebt” (vers 3). Jezus maakt hiermee dus onderscheid tussen God 
de Vader en Zichzelf. Ze zijn niet hetzelfde Wezen. Desalniettemin vormen zij 

een perfecte eenheid.
In het vervolg van dit bijzondere 

gebed, dat Hij vlak voor Zijn kruisi-
ging uitsprak, zei Christus met 
betrekking tot Zijn volgelingen: “Hei-
lige 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).

U dient dit ongelooflijk belangrijke 
punt 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 verschil-
lende leden dienen met elkaar ver-
enigd en verbonden te zijn net zoals 
Christus en de Vader in perfecte een-
heid verbonden zijn. Hoewel we rea-

listisch gezien moeten toegeven dat dit nauwelijks 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 ver-
antwoordelijkheid van ieder van ons afzonderlijk om díe samenkomst te vinden 
die het meest in overeenstemming is met het Bijbelse model en het onderwijs van 

Hoe is God één?

Er is één Kerk, zei Paulus, maar 
deze is samengesteld uit vele 

individuele leden, die verschil-
lende geestelijke gaven en      

talenten bezitten.
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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 waarop 
Jezus doelde in Zijn gebed om eenheid voor de Kerk – eensgezind qua streven, 
geloof, richting, vertrouwen, geest en houding – verbonden door de Heilige 
Geest.

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

Nog een Bijbels voorbeeld ten aanzien van eenheid

Jezus Christus zegt ons te leven “van elk woord van God” (Lukas 4:4). Voor-
dat er ook maar één boek van het Nieuwe Testament was geschreven, waren de 
Hebreeuwse Geschriften – het gedeelte van de Bijbel, dat wij het Oude Testa-
ment noemen – het enige neergeschreven “Woord van God” dat voor handen 
was. Vaak kan het Oude Testament ons helpen om meer duidelijkheid te verkrij-
gen inzake de geestelijke betekenis van het Nieuwe Testament. We mogen 
namelijk niet vergeten dat alle boeken van de Bijbel uiteindelijk het geopen-
baarde Woord van God vormen, en ons helpen om meer inzicht te krijgen (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 trokken 
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 aanzien 
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 duide-
lijk 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, verbon-
den als één man.” Uiteraard bestonden zij op dat moment nog steeds uit vele indi-
viduele 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 personen 
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 familie, die van 
Adam afstamt en thans ruim 7,5 miljard (cijfers 2020) individuen omvat. Op 
dezelfde manier staat de ene goddelijke familie – de familie van God – open voor 
een onbeperkt aantal mensen om hiervan deel uit te gaan maken.

De traditionele menselijke familie is een microkosmos van die ene grote, god-
delijke familie (vergelijk Romeinen 1:20). Als we dit geweldige, prachtige Bij-
belse principe begrijpen, moeten we onze uiteindelijke bestemming laten weer-
spiegelen 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.

Hoe is God één?
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Wie was Jezus?
“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 

was God” (Johannes 1:1).

Afgezien wellicht van het boek Hebreeën geeft het boek Johannes de meest 
volledige uitleg over de goddelijkheid van Jezus Christus. Zoals al eerder        
opgemerkt, leggen de verzen 1-3 en 14 van Johannes 1 duidelijk uit dat het 

Woord God was en bij de Vader was tot het moment waarop Hij de Messias of 
Christus werd (hetgeen “Gezalfde” betekent). 

De Britse theoloog F.F. Bruce merkte met betrekking tot Jezus het volgende 
op: “Het Nieuwe Testament geeft aan dat hij bestond voordat hij op aarde leefde 
als een historisch persoon. Zodoende worden we ertoe aangezet om onszelf niet 
alleen af te vragen: ‘Wat was de aard van zijn eerdere bestaan?’ (…), maar ook: 
‘Wat heeft hij in dit eerdere bestaan gedaan?’ (Jesus’ Past, Present and Future: 
The Work of Christ, 1979, pagina’s 11-12).

The New Bible Commentary: Revised legt over de openingszin van Johannes 
het volgende uit: “In de proloog komen de pre-existentie en goddelijkheid van 
Christus nadrukkelijk naar voren. De Logos [de Griekse term die hier met 
‘Woord’ is vertaald] was niet alleen met God in het begin, maar was God (1:1), en 
het was deze Logos die vlees is geworden en bekend is geworden als Christus” 
(pagina 928).

Verschillende andere Schriftgedeelten in het boek Johannes onthullen opmer-
kelijke details die ons dit nog beter helpen te begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan 
een gebeurtenis die verderop in hoofdstuk 1 wordt verhaald: “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 ik gezegd heb: Na 
mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik” (ver-
zen 29-30; vergelijk vers 15).

Johannes de Doper werd vóór Jezus geboren (Lukas 1:35-36, 57-60) en 
begon zijn taak voordat Christus met de Zijne begon. Maar toch zei Johannes 
over Jezus: “Hij was er eerder dan ik.” Waarom? Als we heel hoofdstuk 1 van 
Johannes in ogenschouw nemen, moet de reden wel zijn dat Jezus vóór Zijn 
geboorte als mens dezelfde was als het pre-existente Woord (Johannes 1:14).

Zijn bestaan vóór Abraham

Toen Jezus in Johannes 8 door de Farizeeën beschuldigd werd, zei Hij tegen 
hen: “Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar 
Ik vandaan gekomen ben [van bij 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 volgende 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 werkelijk geen idee 
wat de ware identiteit was van Degene met Wie zij spraken. Tegenwoordig is het 
niet heel anders. Weinig mensen begrijpen wat de ware achtergrond 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 2000 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 vooraf-
ging. 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.

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 gezon-
den. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van gene-
ratie op generatie” (vers 15).

Zoals in de meeste vertalingen wordt het woord “heere” met hoofdletters 
geschreven in het Oude Testament, hetgeen een vervanging is voor de 
Hebreeuwse medeklinkers J-H-W-H (ook bekend als het Tetragrammaton, het-

Wie was Jezus?
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geen “vier letters” betekent). Tegenwoordig weet niemand met zekerheid hoe 
deze naam moet worden uitgesproken, maar de algemeen aanvaarde uitspraak is 
Jahweh).

De naam JHWH is qua betekenis vrijwel gelijk aan “Ik Ben” (in het 
Hebreeuws: EHYH of Eheyeh). Beide impliceren een eeuwig, aan zichzelf inhe-
rent bestaan (vergelijk Johannes 5:26). Niemand heeft God gemaakt. We dienen 
ons ervan bewust te zijn dat Hij vele namen heeft in de Schrift, en elk ervan 
beschrijft iets van Zijn geweldige, goddelijke natuur en karakter.

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 reali-
seerden 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.

Wie was de God van het Oude Testament?

Het is een feit dat Jezus Christus de “Ik Ben” van de Bijbel is. Hij was de Rots 
Die de kinderen van Israël begeleidde in de woestijn toen zij Egypte verlieten 
(zie Deuteronomium 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 geestelijke 
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 Testa-
ment wordt verder 
geschreven dat Hij 
“barmhartig en gena-
dig” is (Exodus 34:6). 
Het Nieuwe Testa-

ment zegt ons dat Jezus “vol van genade en waarheid” is (Johannes 1:14). Jezus 
Christus is “gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8).

Wel moet opgemerkt worden dat er ook Schriftgedeelten in het Oude Testa-
ment te vinden zijn waar JHWH duidelijk verwijst naar God de Vader. Bijvoor-
beeld 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 God allen 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 
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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 Ge-
nesis 1, maar ook op meer dan 2000 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 
bijvoorbeeld burgemeester en wethouders, 
B en W. Hoewel de meervoudsvorm ver-
wijst 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 ge-
volgd door een enkelvoudige persoonsvorm. 
Op die manier zegt men: “B en W beslist 
vandaag over de bouw van een nieuwe par-
keergarage.” Toch wordt de beslissing geno-
men door meerdere personen.

Zo is het ook met Elohim. Het woord 
Eloah, hetgeen “Almachtige” betekent, is 
het enkelvoud ervan. Elohim, “Almachti-
gen”, is het meervoud. En dat is ook cor-
rect, aangezien er twee Almachtigen zijn, 
namelijk de Allerhoogste 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). Wel moet 
worden opgemerkt dat ondanks het feit dat 
Elohim gebruikt wordt voor de Godfamilie, 
met dit woord ook naar ieder afzonderlijk 
familielid kan worden verwezen. (Sommige 
schrijvers in de Bijbel gebruiken het woord 
elohim ook als een meervoudswoord met 
een meervoudsbetekenis om valse goden 
mee aan te duiden. Een cruciale factor in 
het begrijpen van de betekenis van dit He-
breeuwse woord is het vaststellen wat in de 
betreffende passage is bedoeld.) Toen Adam 

en Eva de desastreuze 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 ont-
nam 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 kozen zij 
ervoor 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 god-
delozen Gods kennis in twijfel trekken: “Zij 
zeggen: Hoe kan God het weten? Zou de 
Allerhoogste er weet van hebben?” (Psalm 
73:11). Let erop dat de zinsnede “één van 
Ons” ons duidelijk bewijs verschaft dat de hier 
bedoelde “Ons” uit meer dan één bestaat. 
Ook is het belangrijk om op te merken 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 be-
doelde 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 voor 
ons is en wat slecht voor ons is. Hij weet 
wat voor ons het beste is en heeft nooit ge-
wild 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 verblijden het hart; 
het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht 
de ogen” (Psalm 19:8-9). Hij wil dat wij ver-
trouwen op Hem en op Zijn oordeel. 

Het “meervoud” van God

De Schrift onthult twee aparte, van elkaar 
te onderscheiden personen, die Beiden geest 
zijn, maar die één zijn qua geloof, koers en 

doel – leden van dezelfde goddelijke familie.
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had als God in de tijd van het Oude Testament. Jezus Christus stierf later voor 
onze zonden en werd de ultieme middelaar 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 ver-
vulde de Vader deze rol evenzeer. Jezus trad namelijk voor de Vader op als Zijn 
Woordvoerder (vergelijk Johannes 8:28; 12:49-50). Bovendien kan het in som-
mige passages in het Oude Testament moeilijk 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 11:27), is 
de meest logische conclusie natuurlijk dat de Vader in het algemeen niet bekend 
was bij degenen die leefden in de tijd van het Oude Testament – met uitzondering 
van enkele Hebreeuwse patriarchen en profeten. Koning David is bijvoorbeeld 
één van de weinigen die dit begrepen.

In Hebreeën 1:1-2 (hiervoor al gedeeltelijk aangehaald) staat: “Nadat God 
voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de pro-
feten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erf-
genaam 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 Bij-
bel 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 gehan-
deld.

Jezus – zowel God als mens

Jezus Christus is nu de Middelaar 
tussen God de Vader en de mens. 
Maar om die cruciale rol perfect te 
kunnen vervullen, 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 in een reeds aan-
gehaald vers dat we dezelfde nede-
rige, dienstbare houding als die van 
Jezus Christus moeten hebben: “Hij 
die bestond in de gestalte van God 
heeft er zich niet aan willen vast-
klampen 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 ver-
nederd; Hij werd gehoorzaam tot de 

dood, de dood aan een kruis” (Filippenzen 2:6-8, Willibrordvertaling).
Jezus’ mens-zijn was volledig en compleet in die zin dat Hij als fysiek, mense-

lijk wezen een leven leefde dat eindigde in de dood. Hij werd hongerig 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 onderscheiden (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 door de Heilige Geest in de baar-
moeder van Maria. Hoewel Hij net als ieder van ons verzocht is geweest, overtrad 
Jezus nooit Gods wet. Hij zondigde nimmer (2 Korinthe 5:21; Hebreeën 4:15; 1 
Petrus 2:22).

Eén van de meest bedrieglijke ketterijen in de 2000-jarige geschiedenis van het 
christendom is dat Jezus Christus niet werkelijk een mens zou zijn geweest – dat 

Wie was Jezus?

Het pre-existente Woord, de latere Chris-
tus, werd door de Vader in de hemel naar 

de aarde gezonden. Het evangelie volgens 
Johannes getuigt frequent van deze waar-
heid. “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 daar nog aan 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 maakt dit ook overduide-
lijk: “En niemand is opgevaren naar de hemel 
dan Hij [Christus] Die uit de hemel neerge-
daald is, namelijk de Zoon des mensen” (Jo-
hannes 3:13). Jezus zei verder: “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). Ook zei Hij 
tegen de mensen uit Zijn tijd: “U bent van be-
neden, Ik ben van boven; u bent van deze 
wereld, Ik ben niet van deze wereld” 
(Johannes 8:23). 

Jezus kwam dus bij de Vader vandaan en 
ging weer naar Hem terug, en nu is Hij naast 
Hem gezeten in heerlijkheid en majesteit (He-
breeën 8:1; 12:2).

Jezus was door de Vader gezonden

Hoewel God de Vader de uit-
eindelijke kracht is achter de 

Hebreeuwse Bijbel, is het door 
Jezus Christus dat Hij het ge-

hele universum heeft geschapen.
N

A
SA
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Hij dus ook niet echt verzocht werd om te zondigen. De apostel Johannes veroor-
deelde 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 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 ver-
band met Zijn lijden en Zijn offerdood voor de zonden van de mensheid (Mat-
theüs 17:22; 26:45; Markus 9:31; 14:41). Hoewel Hij van goddelijke komaf was, 
vereenzelvigde Hij zich vrijwillig met onze menselijke, benarde toestand – het lij-
den en het verdriet van het menselijk geslacht. De profeet Jesaja profeteerde aan-
gaande Hem dat Hij “een Man van smarten, bekend met ziekte” was (Jesaja 
53:3).

Wie was Jezus?

We hebben al gezien dat Jezus Christus de 
Middelaar is tussen God en de mens. Zijn 

bereidwillige offer voor onze zonden maakte 
alleen Hem geschikt voor deze cruciale rol. 
Maar het pre-existente Woord beeldde deze 
heilige taak al symbolisch uit in de tijd van de 
Hebreeuwse patriarch Abraham. 

Dit deed Hij in de persoon van Melchizedek, 
de priester van de allerhoogste God. Het boek 
Genesis maakt slechts kort melding van deze 
mysterieuze persoon. Maar Zijn grote beteke-
nis is niet voorbijgegaan aan koning David en, 
met name, het nieuwtestamentische boek He-
breeën. Om Melchizedeks identiteit te kunnen 
begrijpen, moeten we de Bijbel zichzelf laten in-
terpreteren. Onze mate van begrip wordt enorm 
vergroot wanneer we deze drie verslagen sa-
menvoegen en als één geheel beschouwen.

Laten we eerst kijken naar hetgeen in Genesis 
staat vermeld. Nadat Abram, wiens naam later 
werd veranderd in Abraham, zijn neef Lot had 
bevrijd uit een militaire gijzeling, ontmoette hij 
Melchizedek. “En Melchizedek, de koning van 
Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester 
van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en 
zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoog-
ste, Die hemel en aarde bezit! En geloofd zij God, 
de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegen-
standers in uw hand! En hij [Abram] gaf hem van 
alles een tiende deel” (Genesis 14:18-20).

Het is interessant om te zien dat                         
Melchizedek op Abraham toetrad met brood en 
wijn, die later de symbolen zouden vormen van 
Jezus Christus’ Paschaoffer van Zijn lichaam en 

bloed. Ook noemde Melchizedek God Degene 
“Die hemel en aarde bezit”. Zo’n 2000 jaar la-
ter noemde Jezus de Vader ook “de Heere van 
hemel en aarde”.

Psalm 110, een van Davids Psalmen, is een 
van de opmerkelijkste vanuit theologisch oog-
punt. Zoals al opgemerkt in een eerder hoofd-
stuk van dit boekje, komen zowel de Vader als 
het Woord in de openingszin ervan voor: “De 
Heere heeft tot mijn [Davids] Heere gesproken: 
Zit aan Mijn rechterhand (…).” Het is Christus 
Die nu aan de rechterhand van de Vader zit 
(Hebreeën 8:1; 10:12; 12:2). Houd de verdere 
context van Psalm 110:1 voor ogen en lees nu 
vers 4: “De Heere heeft gezworen en Hij zal er 
geen berouw van hebben: U bent Priester voor 
eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.” 
Dit is dezelfde Heere Die tegen Davids Heere 
(het pre-existente Woord) sprak in vers 1, en 
Hij spreekt nog steeds tot hetzelfde Wezen. Dit 
helpt zeker bij het vaststellen van de identiteit 
van dit mysterieuze personage uit het Oude 
Testament. Maar het boek Hebreeën verschaft 
ons het duidelijkste bewijs.

Hebreeën geeft uitleg over               
Melchizedek

Dit elementaire onderwerp is zó belangrijk, 
dat in het Nieuwe Testament een heel hoofd-
stuk gewijd is aan de uitleg van de betekenis 
van slechts drie verzen in het boek Genesis. 
Het onderwerp wordt in het laatste vers van 
Hebreeën 6 aangesneden. De schrijver legt uit 
dat Jezus “naar de ordening van Melchizedek 

Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid”, 
zoals koning David al zo lang geleden had voor-
zegd in Psalm 110.

Dan somt de auteur in Hebreeën 7 de ver-
bazingwekkende kenmerken en kwaliteiten van 
Gods Hogepriester uit vroeger tijden op. “Deze 
Melchizedek was namelijk koning van Salem 
(…) In de eerste plaats was hij – aldus de ver-
taling van zijn naam – koning van de gerechtig-
heid en verder was hij ook koning van Salem, 
dat is koning van de vrede (…) hij (blijft) in 
eeuwigheid priester” (verzen 1-3).

Bedenk dat Melchizedek betekent “koning 
van de gerechtigheid”. Het zou in wezen gods-
lasterlijk zijn om deze titel op enig menselijk 
wezen van toepassing te laten zijn want er 
staat geschreven dat “allen hebben gezondigd 
en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 
3:23). Slechts een goddelijk Wezen zou deze 
ontzagwekkende titel waarlijk kunnen dragen.

The New Bible Commentary: Revised 
zegt hierover: “Merk op dat de Schrift hem 
[Melchizedek] afbeeldt als iemand die zowel 
koning is als priester. De combinatie van deze 
twee ambten zou een onderscheidend kenmerk 
van de Messias zijn” (1970, pagina 1203, na-
druk in het origineel). Melchizedeks volgende 
ontzagwekkende titel is “koning van de vrede”. 
Het spreekt vanzelf dat onvolmaakte menselijke 
wezens eenvoudigweg niet de weg van de vre-
de kennen (Romeinen 3:10, 17), en om een der-
gelijke titel van toepassing te laten zijn op enig 
mens zou wederom vrijwel godslasterlijk zijn. 
Jezus Christus Zelf is de Vredevorst (Jesaja 9:5).

“Aan de Zoon van God gelijkgemaakt” 
De gelijkstelling van deze twee grote per-

sonages wordt duidelijker als we verder lezen 
in Hebreeën 7. Vers 3 zegt van Melchizedek: 
“Zonder vader, zonder moeder, zonder stam-
boom kent hij geen begin van dagen en 
ook geen levenseinde, maar aan de Zoon 
van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwig-
heid priester.” Aan Zijn priesterschap is nooit 
een einde gekomen! De enige priester die 
werkelijk aan deze kenmerken had kunnen vol-
doen, was het pre-existente Woord, het grote 
Wezen Dat bestond vóór de schepping zelf 
(Johannes 1:1). De beschrijving “zonder vader, 
zonder moeder” betekent veel meer dan alleen 
maar de veronderstelling dat Melchizedeks fa-
miliebanden gewoon weggelaten waren uit het 
verslag in Genesis. Hij had geen fysieke, mense-
lijke ouders! In diezelfde context maakt de frase 
“kent hij geen begin van dagen en ook geen 
levenseinde” dat punt volledig helder. De frase 
“aan de Zoon van God gelijkgemaakt” (“hij lijkt 
op de Zoon van God”, Willibrordvertaling) biedt 
tot slot nog sterk bewijs voor Melchizedeks 
identiteit. Hij was “gelijkgemaakt aan” de Zoon 
van God omdat Hij feitelijk nog niet de Zoon 
van God was – dat wil zeggen, tot het moment 
waarop Hij later door God de Vader verwekt 
werd door middel van de Heilige Geest. Mel-
chizedek had niet de Vader kunnen zijn omdat 
hij “priester van de allerhoogste God” was. Hij 
had alleen het eeuwige, pre-existente Woord 
kunnen zijn, de latere Jezus Christus, de Zoon 
van God.

Raadsel rond de identiteit      van Melchizedek opgelost
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Jezus had medelijden met onze menselijke zwakheden en moeilijkheden, 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 zachtmoedig 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 
van de week met ontferming en medeleven in acht genomen dient te worden 
(Markus 2:27-28; Mattheüs 12:8; Lukas 6:5).

Toen Hij in de buurt van Caesarea Filippi kwam, vroeg Jezus aan Zijn discipe-
len: “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 kwamen 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 goddelijke 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 menselijk 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 over Zijn leven, dood en opstanding, kunt u een 
gratis exemplaar van ons boekje Jezus Christus: Het ware verhaal aanvragen of 
downloaden.)

Wie was Jezus?

Net als alle andere menselijke wezens is 
ook Jezus Christus geboren op een be-

paalde plaats en op een bepaald moment 
in de geschiedenis. Hoewel Zijn Vader God 
was (door middel van de Heilige Geest), 
was Zijn moeder een Joodse vrouw die Ma-
ria heette.

Haar man, Jozef, was Jezus’ wettelijke 
vader of voogd. Volgens de genealogie van 
Maria stamt Christus voor wat betreft Zijn 
menselijke afstamming af van de Israëliti-
sche stamvader Juda en diens afstamme-
ling koning David (Lukas 3:31, 33; verge-
lijk Handelingen 2:30; 2 Timotheüs 2:8).  
Het Bijbelse getuigenis is helder. Het boek 
Hebreeën zegt dat “onze Heere van Juda 
afstamt” (7:14). En degenen die afstam-
den van Juda staan bekend onder de naam 
Joden. De apostel Johannes schreef dat Hij 
“tot het Zijne [de Joden] (kwam), maar 
de Zijnen hebben Hem niet aangenomen” 
(Johannes 1:11). Zowel een Samaritaanse 
vrouw als de Romeinse stadhouder Pontius 
Pilatus zagen duidelijk dat Jezus Joods was 
(Johannes 4:9; 18:35). Verder lezen we: 
“De scepter zal van Juda niet wijken” (Ge-

nesis 49:10). De scepter symboliseert de be-
lofte van koningschap en behoud. Jezus, de 
koning van de Joden, is de Messias. Christus 
(de Griekse benaming voor Messias) is de 
ultieme vervulling van de heerser die pro-
fetisch in 1 Kronieken 5:2 genoemd wordt: 
“Juda werd machtig onder zijn broers, en 
een uit hem werd tot vorst.” Het laatste 
boek van de Bijbel verwijst naar Jezus als 
“de Leeuw Die uit de stam van Juda is” 
(Openbaring 5:5). Van Jezus’ menselijke lijn 
van afstamming wordt David in Lukas 1:32 
Zijn vader (dat wil zeggen zijn voorvader) 
genoemd. Romeinen 1:3 zegt eveneens dat 
Hij “wat het vlees betreft geboren is uit het 
geslacht van David”. Uit verschillende ver-
klaringen blijkt dus dat Hij zeker een Jood 
was. Maar waar het uiteindelijk om gaat, 
is dat Hij de Verlosser is van de gehele 
mensheid omdat Hij stierf voor alle man-
nen, vrouwen en kinderen, ongeacht hun 
ras of etnische achtergrond (Johannes 3:15-
17). Bovendien wordt ons gezegd dat er in 
Christus geen onderscheid bestaat tussen 
Jood en heiden – want allen worden één in 
Hem (Galaten 3:28).

Jezus was een Jood
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God begrijpen  
door Christus

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9).

De Bijbel staat vol sleutels die vaak over het hoofd worden gezien, maar 
die kunnen helpen om veel van ons onbegrip ten aanzien van God en 
Zijn Woord op te lossen. Als we de Schrift lezen, kan men dit wel vaag 

merken, maar op de een of andere manier niet duidelijk zien vanwege mislei-
dende, onjuiste opvattingen over de Schrift.

Jezus Christus is gekomen om God de Vader te openbaren (Mattheüs 11:27). 
Maar het reguliere christendom legt steeds minder nadruk op de rol van de Vader 
en richt zich vrijwel uitsluitend op Christus. Dit denken komt op geen enkele 
wijze bij Jezus Zelf vandaan. Hij zei ons op de volgende manier te bidden: “Bidt 
u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw 
Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde” (Mat-
theüs 6:9-10). Jezus spande Zich er altijd voor in om mensen de Vader te laten 
leren kennen en op Hem te wijzen.

Omdat de wereld de vier evangeliën niet begrijpt, lijdt de wereld als gevolg 
van een enorme misvatting ten aanzien van God de Vader. De Bijbelse realiteit 
staat vaak lijnrecht tegenover de manier waarop velen, zelfs degenen in de regu-
liere kerken, Hem meestal voorstellen.

De Vader is bijzonder betrokken bij de hele schepping. Zelfs een mus die van 
het dak valt, trekt Zijn aandacht (Mattheüs 10:29). Nochtans heeft Christus 
gezegd dat mensen van groter waarde zijn dan musjes (vers 31), en de Vader is 
nauw betrokken bij Zijn meesterplan voor de mensheid.

Hij laat het regenen op rechtvaardigen en op onrechtvaardigen (Mattheüs 
5:45). Hij is vriendelijk voor ondankbare en slechte mensen (Lukas 6:35). Hij is 
barmhartig (vers 36), terwijl Hij veel verdraagt van een eigenzinnige mensheid. 
Hij is geduldig jegens ons allen, en Hij hoopt altijd op een volledige bekering (2 
Petrus 3:9).

God de Vader is vooral betrokken bij degenen die nu, in dit tijdperk, tot eeuwig 
leven geroepen worden – en vooral de kwetsbare “kleinen” die hun eerste stappen 
zetten op het pad van bekering (Mattheüs 18:6-14). Degenen die al ouder in het 
geloof zijn, worden opgeroepen om voorzichtig te zijn en niet “een van deze klei-
nen” te doen struikelen (verzen 7, 10). 

Jezus liet, ondanks dat Hij mens was, zien op welke manier de Vader denkt en 
leeft. Hij is waarlijk gekomen om de Vader te openbaren. Het is door Christus Zelf 

– door Zijn leven en Zijn werk, door Zijn voortreffelijke voorbeeld – dat wij nog 
duidelijker de aard en het karakter van de Vader begrijpen. Dit cruciale aspect 
wordt vaak door veel mensen over het hoofd gezien.

Christus weerspiegelt de Vader
Het Nieuwe Testament werpt veel licht op hoe we het Oude Testament dienen 

te begrijpen, met name voor wat betreft de Vader en de Zoon.
Nogmaals, in Hebreeën 1:1-3, dat eerder al gedeeltelijk is aangehaald, staat 

dat nadat God de Vader “vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen 
gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons 
gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, 
door wie Hij ook het heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van Gods heer-
lijkheid en het evenbeeld van zijn wezen” (Willibrordvertaling). Christus was 
precies als de Vader.

In dit betreffende vers is wezen de 
vertaling van het Griekse woord cha-
rakter. Deze term betekent “‘een 
instrument om mee te graveren’ (…) 
(of) ‘een stempel’ of ‘indruk’, zoals 
op een munt of zegel, in welk geval 
het zegel of de gietvorm waarmee de 
opdruk wordt aangebracht, hetzelfde 
‘beeld’ draagt als wat ermee wordt 
gemaakt, en waarvan, vice versa, alle 
kenmerken van het ‘beeld’ overeenko-
men met het instrument waarmee het 
wordt aangebracht” (Vine’s Complete 
Expository Dictionary of Old and 
New Testament Words, 1985, “Image”, 
pagina 319).

Geen wonder dus dat Christus 
tegen de apostel Filippus zei: “Wie 
Mij gezien heeft, heeft de Vader 
gezien” (Johannes 14:9). Christus is 
de exacte weergave van God de Vader. 
We kunnen veel opmaken uit Jezus’ 

gesprek met Zijn apostelen dat aan deze opmerking voorafging.
Jezus had tegen Thomas gezegd: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij” 

(vers 6). Alleen door Christus kon men de Vader leren kennen en een relatie met 
Hem aangaan. Jezus vervolgde: “Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader 
gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien” (vers 7).

Het is makkelijk om haastig over deze woorden heen te lezen en de betekenis 
ervan niet tot u te laten doordringen. De Bijbel is niet een boek dat geschikt is om 
snel te lezen of achteloos een blik in te werpen. Om de diepe betekenis ervan te 

God begrijpen door Christus

Net zoals op een munt de 
afbeelding van een persoon 

is afgedrukt, zo draagt Jezus 
Christus de afbeelding of het 

beeld van de Vader.
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begrijpen is rustige meditatie en diepe overpeinzing ervan nodig. We moeten het 
tot een gewoonte maken om af en toe te pauzeren om na te denken over de bete-
kenis van hetgeen we gelezen hebben. 

De discipelen waren nog niet bekeerd – ze hadden de Heilige Geest nog niet 
ontvangen – en begrepen daarom de ongelooflijke betekenis niet van hetgeen 
Jezus zei. Christus had ergens anders tegen Petrus gezegd: “Als gij eens zult 
bekeerd zijn, zo versterk uw broeders” (Lukas 22:32, Statenvertaling). Bij de 
instelling van de voetwassingsceremonie als onderdeel van de Paschaviering 
had Hij tegen Petrus gezegd: “Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later 
inzien” (Johannes 13:7).

Na Christus’ opstanding zou God op de Pinksterdag Zijn Geest sturen, en 
dan zouden de discipelen het werkelijk beginnen te begrijpen (Johannes 14:16-

17; 16:12-13). Maar 
laten we teruggaan naar 
Christus’ gesprek met 
de discipelen.

Filippus mengde zich 
in het gesprek en zei 

tegen Jezus: “Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg” (Johannes 14:8). 
Het mag duidelijk zijn dat Filippus niet had begrepen wat Christus net in het 
vorige vers tegen Thomas had gezegd.

Dus Christus antwoordde hem nu: “Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij 
niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeg-
gen: Laat ons de Vader zien?” (vers 9).

Jezus verweet Filippus op zachte wijze zijn gebrek aan begrip. Maar de andere 
discipelen zaten in hetzelfde schuitje. Zelfs vandaag de dag realiseren de meeste 
mensen zich niet de spirituele lading van Christus’ woorden. Hoewel Zij twee 
afzonderlijk individuen waren, was Jezus wel de exacte weergave van de Vader. 
Jezus Christus was precies als God de Vader – maar de Bijbel laat duidelijk zien 
dat Zij twee afzonderlijke wezens waren en zijn.

We kunnen God begrijpen door Christus. We begrijpen de aard en het karakter 
van de Vader door de Zoon – niet door aloude filosofieën of door onvolledige, 
veelal misleidende kennis van feilbare menselijke wezens.

Begrijpen wat ‘geest’ is

Door het vertellen van werkelijke ervaringen van mensen met Christus werpen 
de vier evangeliën veel licht op de wijze waarop we God dienen te begrijpen. Zelfs 
de aard van ‘geest’ wordt tot op zekere hoogte door Christus’ komst in het vlees 
geopenbaard.

Denk maar na over de geestelijke wereld en stel uzelf eens de volgende vragen: 
hebben geestelijke wezens een gedaante? Hebben ze geestelijke lichamen die te 
onderscheiden zijn? Hebben ze enige persoonlijkheid? Hebben ze gezichten? Heb-
ben ze stemmen? Kunnen mensen God met hun ogen zien? Onder bepaalde 
beschermende omstandigheden: ja, zoals God van Mozes getuigde: “Hij aan-

schouwt de gestalte van de heere” (Numeri 12:8). Als we alle relevante Schriftge-
deelten samenvoegen, zien we dat het goddelijke wezen dat Mozes zag het pre-exis-
tente Woord was, Degene Die Christus werd, en niet God de Vader.

Aan Mozes werd, met beschermende maatregelen, toegestaan om de achter-
kant van God in Zijn verheerlijkte vorm te zien, iets wat uniek is in de gehele 
Schrift (Exodus 33:18-23). Maar het werd hem niet toegestaan om Gods gezicht 
in volle heerlijkheid te aanschouwen, want dan zou Mozes ter plekke omgeko-
men zijn omdat het net zo fel is als de zon in volle sterkte (vers 20).

Bij een andere belangrijke gebeurtenis, namelijk na het ontvangen van de Tien 
Geboden, zagen Mozes, zijn broer Aäron, Aärons twee zonen en 70 oudsten van 
Israël “de God van Israël. Onder Zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, 
zo helder als de hemel zelf” (Exodus 24:9-10). Vermoedelijk heeft het pre-exis-
tente Woord hen ook in deze situatie beschermd tegen de intensiteit van Zijn heer-
lijkheid.

Het gezicht van God

Dergelijke vragen worden nog intrigerender als we deze toepassen op God de 
Vader, de “Heere van de hemel en van de aarde” (Mattheüs 11:25), de Machtige 
Heerser van het gehele universum. Christus geeft ons veel inzicht als we op zoek 
gaan naar de antwoorden – niet alleen door Zijn getuigenis, maar ook door Zijn 
verschijningen aan de discipelen na Zijn opstanding tot eeuwig, geestelijk leven.

Vanzelfsprekend kunnen de engelen in de hemel de Vader zien. Hiervoor is 
duidelijk Bijbels bewijs te vinden in Mattheüs 18:10. Jezus zei: “Pas op dat u 
niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen 
altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

In zijn boek The Face: A Natural History stelt de auteur, Daniël McNeill, de 
volgende vraag: “Heeft de christelijke God een gezicht? De Bijbel zegt dat hij 
mensen maakte naar zijn eigen beeld, dus het lijkt erop dat hij een gezicht heeft” 
(1998, pagina 140). Dat zou de normale conclusie zijn van vrijwel iedereen die 
niet al geïndoctrineerd is door onjuiste filosofieën die dateren uit aloude tijden. 

De apostel Johannes heeft veel opgeschreven van wat Jezus heeft gezegd over 
de Vader. Johannes 1:18 is een voorbeeld hiervan: “Niemand heeft ooit God 
gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem 
ons verklaard.” Christus is, zoals gezegd, gekomen om de Vader te openbaren. 
God kan gezien worden, maar Jezus is de enige Mens Die Hem ooit oog in oog 
heeft gezien in Zijn volledige, verheerlijkte gedaante.

Iets verderop in het evangelie volgens Johannes zei Christus tegen een Samari-
taanse vrouw: “Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook 
niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbid-
den wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, 
dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de 
Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moe-
ten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Johannes 4:21-24). God de Vader is 
niet fysiek; Hij is geest – maar dat betekent niet dat Hij vormloos of zonder 

God begrijpen door Christus

God de Vader kan gezien worden, maar 
Jezus is de enige Mens die Hem ooit oog in 
oog heeft gezien in Zijn volledige, verheer-

lijkte gedaante.
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gedaante is. Christus verklaarde: “En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft 
Zelf van Mij getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet 
gezien” (Johannes 5:37). Maar uit deze passages in het boek Johannes blijkt wel 
duidelijk dat de Vader zowel gezien als gehoord kan worden, maar niet door men-
selijke ogen en oren. Hij is alleen gezien door de Zoon (Johannes 6:45-46) en de 
engelenschare – maar ook door een klein aantal menselijke wezens, onder wie de 
profeet Daniël en de apostel Johannes, door middel van visioenen in hun verstand 
die afkomstig waren van God. 

Omdat Jezus heeft gezegd: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” 
(Johannes 14:9), moet de gelijkenis tussen de Vader en de Zoon op meer manieren 
dan wij ons kunnen voorstellen zeer sterk zijn. Maar Ze zijn twee afzonderlijke, 
van Elkaar te onderscheiden Wezens Die voortdurend in perfecte harmonie met 
elkaar overleggen, samenwerken en omgaan.

Wat leert Christus’ 
opstanding  

ons?
  “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven,  

ook al was hij gestorven” (Johannes 11:25).

De apostel Paulus zegt ons dat “vlees en bloed het Koninkrijk van God 
niet kunnen beërven” (1 Korinthe 15:50). Dus vond Christus’ opstanding 
tot eeuwig leven plaats in een verheerlijkt, geestelijk lichaam (Filippen-

zen 3:21), die uit dezelfde goddelijke essentie bestaat als dat van de Vader. Maar 
Christus’ verschijningen na Zijn opstanding kenden een enorme variëteit aan vor-
men. De evangeliën laten zien dat niemand Hem herkende tenzij Hij dat wilde.

Maria Magdalena was de eerste persoon die Jezus na Zijn opstanding zag. 
Johannes vermeldt dat zij naar het graf van Jezus was gegaan toen het nog donker 
was en daar tot de ontdekking kwam dat het leeg was (Johannes 20:1-2). Ze 
raakte direct bezorgd en wanhopig omdat ze meende dat Christus’ lichaam gesto-
len was.

De opmerkelijke ervaring van Maria Magdalena

Maria ging weg om het aan Petrus en Johannes te vertellen, die vervolgens naar 
het graf snelden. Maar de enige dingen die zij daar vonden waren Christus’ zweet-
doek en de doeken waarin Zijn lichaam gewikkeld was geweest. Toen God Jezus 
opwekte tot eeuwig leven, ging Hij blijkbaar gewoon door de doeken heen alsof ze er 
niet waren.

We vervolgen het verhaal in vers 14: “(Ze) zag Jezus staan, maar zij wist niet 
dat Jezus het was.” Maria Magdalena herkende de persoon niet die ze heel goed 
kende. Ze veronderstelde dat Hij de tuinman was. Wat hierna volgde, was een 
verwonderingwekkende herkenning.

“Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; 
dat betekent: Meester” (vers 16). De onmogelijke droom was uitgekomen – het 
ongelooflijke was gebeurd!

Dit bijzondere moment van herkenning is waarschijnlijk in de hele geschiede-
nis niet geëvenaard. Een huilende vrouw, totaal overstuur, die denkt dat alles ver-
loren is, realiseert zich plotseling dat haar Verlosser levend en wel voor haar staat! 
De golf van emotie die over haar kwam, moet onbeschrijflijk zijn geweest. Jezus 

Wat leert Christus’ opstanding ons?
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sprak haar op dezelfde wijze aan als Hij zovele malen daarvoor had gedaan toen 
Hij nog een menselijk wezen was.

De meesten van ons hebben wel eens meegemaakt dat ze onverwacht iemand 
zagen die ze goed kenden en lang niet hadden gezien. Het is moeilijk om de emo-
tie die we dan voelen goed te omschrijven. Maar stelt u zich eens voor dat het een 
geliefde zou zijn over wiens wrede dood we nog rouwden!

En daarenboven was deze vrouw – uit wie Jezus zeven demonen had geworpen 
– de eerste mens in de geschiedenis die de opgestane Christus persoonlijk had 
gezien en had herkend Wie Hij was. Wat een eer!

Maar waarom zij? Misschien was het omdat zij vertrouwde op en toegewijd 
was aan Jezus op een manier waarop slechts weinig mensen het ooit waren 
geweest. Ze was ook altijd aantoonbaar dankbaar voor wat Christus had gedaan. 
Vóór haar ongelooflijke genezing moet haar leven een ware kwelling zijn geweest.

Christus’ opstandingslichaam

De opgestane Jezus ging dwars door dikke muren heen en kon naar believen 
plotseling verschijnen en verdwijnen (Lukas 24:31; Markus 16:21). Sommige 
mensen stellen dat Christus’ opstandingslichaam hetzelfde fysieke lichaam was 
dat dood was geweest, en stellen deze capaciteiten gelijk aan het wonderbaarlijke 
wandelen op het water toen Hij nog mens was. De Bijbel verzekert ons er echter 
van dat Jezus nu weer geest was, zoals Hij was geweest toen Hij nog bij de Vader 
in de hemel was (Johannes 17:5) – niet gehinderd door de beperkingen die eigen 
zijn aan fysieke, menselijke wezens.

Paulus stelde uitdrukkelijk dat hoewel “de eerste mens Adam is geworden tot een 
levend wezen (…), stoffelijk” (1 Korinthe 15:45-47), “de laatste Adam [Jezus] (is 
geworden) tot een levendmakende Geest” (vers 45).

Ja, Hij was opnieuw “de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont” met 
de Vader (Jesaja 57:15). Hoe kunnen we dan de variëteit van mensachtige verschij-
ningen na Zijn opstanding verklaren die in de Schrift staan opgetekend? Laten we 
er een aantal van lezen en bestuderen.

Iets verder in Christus’ gesprek met Maria Magdalena zei Hij in Johannes 
20:17: “Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader.” 
Blijkbaar had Maria Jezus Christus dus kunnen aanraken als elk ander gewoon 
mens. Het is duidelijk dat Jezus hier verscheen in de vorm van een gewoon men-
selijk wezen.

Die avond verscheen Christus aan een groep van de oorspronkelijke apostelen. 
Hij “liet (…) hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich 
toen zij de Heere zagen” (vers 20). Maar Thomas was er op dat moment niet bij, 
en hij wilde de anderen niet op hun woord geloven.

Toen Jezus acht dagen later nogmaals aan hen verscheen (vers 26), was    
Thomas ook aanwezig. “Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en 
kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar 
gelovig.” En hoe reageerde Thomas? “En Thomas antwoordde en zei tegen 
Hem: Mijn Heere en mijn God!” (verzen 27-28). Thomas wist nu zeker dat Jezus 

Christus God was!
Wellicht hebben deze ongelooflijke gebeurtenissen (en vele andere als deze) 

de apostel Johannes ertoe aangezet om in zijn openingswoorden van zijn eerste 
brief te schrijven: “Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij 
gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen 
getast hebben van het Woord des levens” (1 Johannes 1:1).

Vergeet niet dat het Woord Jezus 
Christus was geworden (Johannes 
1:14). Maar het zou zo kunnen zijn 
dat Johannes in het hiervoor aange-
haalde vers de opgestane Christus 
nog meer voor ogen had dan de vroe-
gere Mens Jezus.

Verschijning in fysieke vorm

Later verscheen Christus nog-
maals aan hen. “Hierna openbaarde 
Jezus Zich opnieuw aan de discipe-
len, aan de zee van Tiberias. En Hij 
openbaarde Zich als volgt” (Johan-
nes 21:1). Bij deze gebeurtenis 
maakte Hij ontbijt voor hen (vers 9) 
en daarna zei Hij driemaal tegen 
Petrus: “Weid Mijn schapen” (vers 
17).

Dit hoofdstuk maakt er geen mel-
ding van of Jezus met hen het ontbijt 

at, maar uit de andere evangeliën blijkt dat Hij nog wel at na Zijn opstanding. 
“En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraat. En 
Hij nam het aan en at het voor hun ogen op” (Lukas 24:42-43). Petrus beves-
tigde later Christus’ verschijningen aan de apostelen “die met Hem gegeten en 
gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was” (Handelingen 
10:41). En Hij zal ook eten en drinken met Zijn pasgeboren familieleden tijdens 
de grote huwelijksmaaltijd na de opstanding van de heiligen bij Zijn weder-
komst (Mattheüs 26:29).

Deze passages hebben velen ervan overtuigd dat Christus nog steeds Zijn 
fysieke lichaam moet hebben. Maar er dient op gewezen te worden dat in het 
Oude Testament, lang voordat het Woord vlees werd als Jezus, Hij, “de heere” 
(Genesis 18), aan Abraham verscheen in fysieke vorm en een maaltijd met hem 
gebruikte. Uit deze verhalen blijkt dus duidelijk dat God Zichzelf kan manifeste-
ren in fysieke, tastbare vorm. Het mag ook duidelijk zijn dat Hij kan eten uit blijd-
schap en vreugde, hoewel het voor Hem niet nodig is om te eten en te drinken om 
Zijn eeuwige, geestelijke leven in stand te kunnen houden (Johannes 5:26).

Toen de opgestane Jezus met Zijn discipelen at, stond Hij in hun midden en 

Wat leert Christus’ opstanding ons?
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waren ze bang omdat ze “dachten dat ze een geest zagen” (Lukas 24:37). Christus 
zei tegen hen: “Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij 
aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. 
En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien” (verzen 39-40).

Nogmaals, veel mensen beweren dat dit bewijst dat Christus’ opstandingsli-
chaam fysiek was. Maar we hebben al gezien in 1 Korinthe 15:45 dat Hij geest 
was en is. De schijnbare tegenstelling is eenvoudig op te lossen als we ons realise-

ren waarom Jezus’ disci-
pelen bang waren. Het 
lijkt erop dat ze in eerste 
instantie dachten dat Hij 
een boze geest of demon 
was, die duidelijk geen 
fysieke vorm aan kunnen 
nemen. Deze uitleg wordt 
trouwens gegeven in een 

brief die gericht is aan de vroege kerkleider Ignatius van Antiochië, geschreven 
rond 110 n.C. (Brief aan de christenen van Smyrna 1:10). Christus echter bewees 
door Zijn verschijning in vleselijke vorm dat Hij niet een demon was. Hij was het 
echt.

De apostelen moesten getuigen zijn van de opstanding en blijk geven van 
Jezus’ Messiasschap. Jezus vergewiste Zich ervan dat ze wisten dat Hij tot eeuwig 
leven was opgewekt – en dat Hij het ook werkelijk was, dezelfde Persoon met 
Wie zij de afgelopen 3,5 jaar hadden doorgebracht.

We kunnen al deze passages niet afschrijven als passages die niet van belang 
zijn met betrekking tot de natuur van God. Wellicht begrijpen we ze niet volledig, 
maar deze gebeurtenissen hebben wel degelijk plaatsgevonden (Johannes 20:30-
31; 21:24). We wagen het niet om God of wat Hij kan doen te beperken. Nog-
maals: ons begrip van Zijn natuur en wezen halen we uit de Heilige Schriften – 
niet uit oude filosofische concepten.

Is God een        
Drie-eenheid?

“Onderwees het Nieuwe Testament werkelijk de omslach-
tige – en uiterst tegenstrijdige – doctrine van de Drie-eenheid?”                                     

—Karen Armstrong, A History of God

We hebben gezien dat God in de Schrift geopenbaard wordt als een 
familie – bestaande uit de Vader en de Zoon in de hemel en met vele 
potentiële leden van dezelfde goddelijke familie nu op aarde. De Bij-

bel heeft het over de “gehele familie in de hemel en op aarde” (Efeze 3:15, eigen 
vertaling van New King James Version).

Anders gezegd, twee goddelijke leden van die familie, de Vader en de Zoon, 
verblijven in de hemel, maar de menselijke kinderen van God op aarde helpen nu 
al om deze familie te vormen (Romeinen 8:14; 1 Johannes 3:1-2). (Om meer hier-
over te weten te komen kunt u een gratis exemplaar van ons boekje Wat is uw 
bestemming? aanvragen of downloaden.)

Maar hoe zit het met de Drie-eenheid? Vele miljoenen mensen geloven dat 
God bestaat uit drie onderscheiden personen of entiteiten – de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest – in één wezen. Hoe kiezen we tussen die verschillende uitleg-
gingen ten aanzien van de natuur van God? 

Het is heel eenvoudig: alleen de Schrift kan ons het ware antwoord verschaf-
fen. Het feit dat het woord Drie-eenheid nergens in de Bijbel voorkomt, geeft ons 
stof tot nadenken. We moeten niet blijven vasthouden aan aloude religieuze tradi-
ties als deze in tegenspraak zijn met de Schrift. Onze geloofsovertuigingen moe-
ten alleen gebaseerd zijn op het onderwijs van de Bijbel. Jezus verkondigde dat 
Gods woord de waarheid is (Johannes 17:17; vergelijk Psalm 119:160).

Historisch bewijs 

Het is zelfs een feit dat de Bijbel de Drie-eenheid niet onderwijst. De eerste 
woorden van The Oxford Companion to the Bible in het artikel “Trinity” (Drie-
eenheid) zijn verhelderend: “Aangezien de Drie-eenheid zo’n belangrijk onderdeel 
is van de latere christelijke doctrines, is het opvallend dat de term nergens in het 
Nieuwe Testament verschijnt. Evenzo kan het ontwikkelde concept van drie  
gelijkwaardige partners in de Godheid, welk concept terug te vinden is in latere 
geloofsbelijdenissen, niet duidelijk ontwaard worden binnen de grenzen van de 
[nieuwtestamentische] canon” (Bruce Metzger en Michael Coogan, redactie, 
1993, pagina 782). 

Is God een Drie-eenheid?

Jezus vergewiste Zich ervan dat ze wisten 
dat Hij tot eeuwig leven was opgewekt – 

en dat Hij het ook werkelijk was, dezelfde 
Persoon met Wie zij de afgelopen 3,5 jaar 

hadden doorgebracht.
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Het woord latere is een belangrijke sleutel om tot het begrip te komen waarom 
het algemene christelijke geloof belast is met de doctrine van de Drie-eenheid. 
Theologen na de eerste eeuw hebben de doctrine zelf bedacht, en anderen hebben 
de doctrine uitgebreid en uitgewerkt in de daarop volgende jaren.

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 [een van de vroege theologen van de katholieke kerk] aan het 
einde van de tweede eeuw, maar raakte pas werkelijk in zwang in de vierde en 
vijfde eeuw” (1996, “Trinity”).

Deze zelfde bron legt uit: “De formele doctrine van de Drie-eenheid was het 
resultaat 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 ortho-
doxe, Bijbelse definitie betreffende de goddelijke identiteit vast te stellen.” Het 
was echter niet eerder dan in 381 “tijdens het Concilie van Constantinopel, [dat] 
de goddelijkheid van de Geest was bevestigd” (idem).

Een andere theologische bron geeft toe dat er een “indruk van binitarisme 
bestond [dat wil zeggen, twee in eenheid, de Vader en de Zoon] in veel gedachte-
goed uit de tweede en de derde eeuw (…) Pluralistische denkers (…) hielden vast 
aan de volledige aanwezigheid van de twee (later drie) te onderscheiden entitei-
ten binnen de Godheid” (Alan Richardson, redactie, A Dictionary of Christian 
Theology, 1969, pagina 345). 

Ireneüs, een bisschop uit de tweede eeuw na Christus, stelt ondubbelzinnig: 
“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 zeg-
gen, het zoonschap als Gods kinderen]” (Tegen de Ketterijen, Boek 4, voorwoord; 
vergelijk Boek 3, hoofdstuk 6). Nergens zien we dat hier melding gemaakt wordt 
van de Heilige Geest die een derde ‘persoon’ is in God. Veeleer zien we hier dat 
menselijke wezens deel worden van de familie die nu bestaat uit God de Vader en 
God de Zoon.

We zien dus dat de doctrine van de Drie-eenheid pas werd vastgesteld lang nadat 
de Bijbel was samengesteld en de apostelen reeds lang overleden waren. Latere 
theologen deden er verscheidene eeuwen over om vast te stellen wat zij geloofden 
ten aanzien van de Heilige Geest. Helaas heeft de doctrine van de Drie-eenheid een 
grote hindernis gevormd om tot een duidelijk begrip te komen omtrent de Bijbelse 
waarheid dat God een goddelijke familie is.

We lezen verder in het artikel in The Oxford Companion to the Bible: “Hoewel 
de nieuwtestamentische schrijvers veel te zeggen hebben over God, Jezus en de 
Geest van elk, zet geen enkele schrijver iets uiteen over de relatie tussen de drie 
met zulk detail als de latere christelijke schrijvers doen” (pagina 782). De geleer-
den die hier worden aangehaald, benadrukken uiteraard niet hetgeen overduide-
lijk is voor degenen die de Bijbelse uitleg over God vatten.
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Een vervalste toevoeging aan 1 Johannes 5:7-8

In het verleden hadden sommige Bijbelvertalers zich zó toegelegd op het vin-
den van bewijs voor de Drie-eenheid in de Schrift, 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 getuigen 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 Bij-
belvertalingen deze specifieke verzen 
op nagenoeg dezelfde wijze.

De meeste Bijbelcommentaren die 
deze toevoeging vermelden, geven 
aan dat dit een vervalste opmerking 
betreft, die aan de Bijbelse tekst is toe-
gevoegd. Lees bijvoorbeeld wat The 
New Bible Commentary: Revised 
hierover schrijft: “Merk op dat de AV 
[de Authorized Version oftewel de 
King James-vertaling] op dit punt 
extra materiaal bevat. De woorden 
zijn echter duidelijk toegevoegd en 
zijn terecht niet opgenomen in de 
RSV [de Revised Standard Version], 
zelfs niet in een voetnoot” (1970, 
pagina 1269).

De Willibrordvertaling luidt op dit 
punt terecht en beknopt: “Want er zijn 
drie getuigen, de geest, het water en 
het bloed, en deze drie stemmen over-
een.” Johannes personifieert de drie 

elementen die als het ware getuigenis afleggen, net zoals Salomo in het boek 
Spreuken de wijsheid personifieerde.

“Het schriftelijke bewijs keert zich tegen 1 Johannes 5:7,” legt Dr. Neil Light-
foot, 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 
manuscripten laten alle zien dat dit vers waarschijnlijk vertaald is vanuit een 

Is God een Drie-eenheid?

Eeuwen nadat de apostelen 
gestorven waren en de Bijbel 
voltooid was, hebben theolo-

gen tijdens het eerste concilie 
van Constantinopel de idee           

geformaliseerd dat de Heilige 
Geest God is samen met de    

Vader en de Zoon.
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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 Johan-
nes 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 Barker, deel 12, 
1981, pagina 353). Peake’s Commentary on the Bible is eveneens erg scherp in zijn 
commentaar: “De beroemde tussenvoeging na ‘die getuigen’ is niet opgenomen in 
de RSV en terecht (…) Geen enkel achtenswaardig Grieks [manuscript] 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 stan-
daard vertaling in de Middeleeuwen werd] en uiteindelijk in het NT [Nieuwe Testa-
ment] van Erasmus [in de 16e eeuw]” (pagina 1038). 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.

Waarom de Heilige Geest soms “hij” en “hem” genoemd wordt

Veel mensen nemen aan dat de Heilige Geest een goddelijke persoon is op 
basis van verwijzingen naar de Geest als “hij”, “hem” en “hemzelf” in het 
Nieuwe Testament. Deze verwarring ontstaat als gevolg van twee factoren – 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 daar-
naast 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. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het Nederlands en het 
Duits. Elk voorwerp, of het nu levend of levenloos is, is ófwel mannelijk, ófwel 
vrouwelijk, ófwel onzijdig. 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 verwe-
zen te worden met de voornaamwoorden “hij” of “hem”. Het woord concentratie 
is van het vrouwelijke geslacht. Het mag duidelijk zijn dat hoewel deze zelfstan-
dige 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 manne-
lijk of vrouwelijk zijn, verwezen met het onzijdige voornaamwoord “it” (“het”).

In het Grieks worden zowel mannelijke als onzijdige woorden gebruikt om te 
verwijzen naar de Heilige Geest. Het Griekse woord dat vertaald is met “Troos-
ter” in de hoofdstukken 14 tot 16 van Johannes is parakletos, een mannelijk 
woord in het Grieks; ook de woorden trooster en geest in het Nederlands zijn 
mannelijk. Dat is de reden dat er in deze hoofdstukken naar verwezen wordt 
met de Griekse voornaamwoorden die het equivalent zijn van onze Neder-
landse woorden “hij”, “hem”, “hemzelf”.Vanwege het mannelijke geslacht van 
het woord parakletos zijn de voornaamwoorden die in het Grieks gebruikt wor-
den grammaticaal correct in het Grieks. Ook in het Nederlands zijn de gebruikte 
voornaamwoorden grammaticaal correct gebruikt. Maar in de Engelse vertalin-
gen van de Bijbel is het grammaticaal incorrect vertaald met “he” (“hij”) en 
“him” (“hem”) etc.

Een voorbeeld kan dit wellicht nog meer verduidelijken: u zou nooit de Neder-
landse zin “ik zoek de Bijbel, zodat ik hem kan lezen” vertalen in het Engels met 
“I am looking for the Bible, so I can read him”. Hoewel de Nederlandse zin gram-
maticaal correct is, is de letterlijke vertaling 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 veronderstellen 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 
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Mattheüs 28:19 is een Bijbelse passage 
die soms verkeerd begrepen wordt als 

het gaat om de leer van de Drie-eenheid. We 
treffen 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 Va-
der en van de Zoon en van de Heilige Geest.”

Vergeet hierbij niet het belangrijke prin-
cipe dat de Bijbel zichzelf interpreteert. Wat 
deze specifieke passage ons laat zien, is dat 
bij het proces van doop en het toetreden tot 
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.” Het Bijbelse 
voorbeeld laat zien dat na oprechte bekering 
en doop een dienaar van God de handen legt 
op de bekeerde persoon, waarna hij of zij de 
Heilige Geest direct van God ontvangt (Han-
delingen 8:14-17). Hoe belangrijk de doop 
ook is, de doop alleen is niet voldoende. Het 
moet gevolgd worden door de door de Bijbel 

opgedragen handenoplegging om de Heilige 
Geest te kunnen ontvangen – het zaad van 
het eeuwige leven (Handelingen 19:1-6). We 
kunnen geen deel krijgen aan Gods natuur, 
zoals genoemd in 2 Petrus 1:4, zonder eerst 
door de Vader verwekt te zijn door middel van 
de Heilige Geest, waardoor wij die goddelijke 
natuur verkrijgen. 

Christus’ 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 gelo-
vigen toe tot 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). 

Merk nogmaals op dat van zowel de Vader 
als de Zoon als de Heilige Geest wordt beves-
tigd dat zij allen betrokken zijn bij dit proces. 
Maar dat wil niet zeggen dat alle drie ook 
goddelijke Wezens in een Drie-eenheid zijn. 
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 on-
juist is.

Hoe zit het met Mattheüs 28:19?
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Geest wordt echter nergens persoonlijkheid toegekend. In de Engelse vertalingen 
van de Bijbel zouden dus voor verwijzingen naar de Heilige Geest geen persoon-
lijke, maar juist onzijdige voornaamwoorden dienen te worden gebruikt.  

Onzijdig, zonder persoonlijkheid

Er is dus geen rechtvaardiging om in het Grieks met mannelijke voornaam-
woorden te verwijzen naar de term “Heilige Geest”. Het Griekse woord pneuma, 
dat vertaald is met “geest” (maar dat ook met “wind” en “adem” vertaald is in 
het Nieuwe Testament), is grammaticaal gezien een onzijdig woord. In de 
Griekse taal wordt dus om naar het (Nederlandse) woord “geest” te verwijzen, 
gebruik gemaakt van voornaamwoorden die het equivalent zijn van het Neder-
landse “het”, “dat” of “wat”.

Toen echter de King James-vertaling (of “Authorized Version”) ontstond (in het 
begin van de 17e eeuw), was de leer van de Drie-eenheid al meer dan 1000 jaar 
daarvóór geaccepteerd. Het is dus welhaast vanzelfsprekend dat de vertalers ervan, 
die beïnvloed waren door dat geloof, vaker kozen voor mannelijke voornaamwoor-
den 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).

Dit is echter niet altijd het geval. In sommige Bijbelgedeeltes in de King James 
Version hebben de vertalers namelijk wel het juiste, onzijdige voornaamwoord 
gebruikt. Als voorbeeld hiervan dient bijvoorbeeld (de Engelse tekst van) Romei-
nen 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 voornaamwoorden 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 voornaamwoor-
den. Dat is de reden dat er in de modernere Engelse Bijbelvertalingen meestal 
naar de Heilige Geest wordt verwezen met de voornaamwoorden “he” (“hij”) en 
“him” (“hem”). Dit geeft dus in de Engelse Bijbelvertalingen geen taalkundige 
juistheid aan, maar veeleer het doctrinaire vooroordeel of de onjuiste aannames 
van Bijbelvertalers.

De Heilige Geest  
is geen persoon

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

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het onderwijs van de Drie-een-
heid is ontstaan lang nadat het Nieuwe Testament was geschreven en dat dit 
niet van de Bijbelse auteurs zelf afkomstig was. Maar hoe moeten we de 

Heilige Geest dan wel omschrijven, als deze geen persoon is?
In plaats van de Heilige Geest neer te zetten als een onderscheiden persoon of 

entiteit, verwijst de Bijbel er meestal naar als en in verband met Gods goddelijke 
kracht (Zacharia 4:6; Micha 3:8). Joodse geleerden die de verwijzingen ernaar in 
het Oude Testament bestudeerden, hebben de Heilige Geest nooit anders 
omschreven 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 hij de Heilige Geest omschreef als “de kracht van de Aller-
hoogste zal u overschaduwen” (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 Christus in staat stelde 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).

De Heilige Geest is de aard, aanwezigheid en uitdrukking van Gods kracht zélf 
die actief werkzaam is in Zijn dienstknechten (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 universum 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 essen-
tie en levenskracht waardoor de Vader menselijke wezens verwekt tot Zijn geeste-
lijke 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.

De Heilige Geest is geen persoon
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Goddelijke inspiratie en leven door de Geest

The Anchor Bible Dictionary omschrijft 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 goddelijke 
inspiratie verstrekt aan Zijn profeten en dienaren. Petrus merkte op: “Nooit is pro-
fetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedre-
ven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petrus 1:21, NBG).

Paulus schreef dat Gods plan met de mensheid “geopenbaard is aan Zijn hei-
lige 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 christenen de dingen heeft geopen-
baard, die Hij heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben (verzen 9-16). God 
de Vader is, door middel van de Geest, Degene Die de waarheid onthult aan dege-
nen 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 
gedachten van Christus” (1 Korinthe 2:16) – oftewel “het denken van de Geest” 
(Romeinen 8:27).

Christus had dit geestelijke begrip in overvloed. Van Hem, de Messias, was 
geprofeteerd dat “de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de 
Geest van de kennis en de vreze des heeren” op Hem zou rusten (Jesaja 11:2).

Als de Zoon des mensen weerspiegelde Jezus in Zijn persoonlijke leven op 
aarde de goddelijke eigenschappen van de Almachtige God door volledig te leven 
volgens Zijn Vaders Bijbelse standaard door de kracht van de Heilige Geest (ver-
gelijk 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 deze 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 Godde-
lijke 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

Over de Heilige Geest wordt op veel verschillende manieren, waaruit blijkt dat 
dit niet een goddelijke persoon betreft, gesproken. Er wordt bijvoorbeeld naar ver-

wezen 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 Gods Geest 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 (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 aangewakkerd worden (2 Timotheüs 
1:6). Deze niet-persoonlijke kenmerken zijn zeker geen eigenschappen van een 
persoon of een persoonlijk wezen!.

De Heilige Geest wordt “de Heilige Geest van de belofte”, het onderpand (...) 
van onze erfenis” en “de Geest van wijsheid en van openbaring” genoemd (Efeze 
1:13-14, 17).

In tegenstelling tot God de Vader en Jezus Christus, Die voortdurend vergele-
ken worden met menselijke wezens wat Hun vorm en uiterlijk betreft, wordt de 
Heilige Geest voortdurend op een volledig andere manier voorgesteld door ver-
schillende symbolen en manifestaties – zoals bijvoorbeeld 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 (Mat-
theüs 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 afzonderlijk persoon of wezen.

Paulus’ voorbeeld en onderwijs

Als God werkelijk een Drie-eenheid zou zijn geweest, zou Paulus, die recht-
streeks 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 kleine variaties, deze begroeting aan 
(zie Romeinen 1:7; 1 Korinthe 1:3; 2 Korinthe 1:2 etc.). In al deze begroetingen           
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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 waaraan 
Paulus zijn brieven richtte, veel leden uit de heidenen had met polytheïstische 
achtergronden, mensen die voorheen verscheidene goden hadden aanbeden. Pau-
lus’ brieven bevatten nergens een poging van zijn kant om de Drie-eenheid uit te 
leggen, of de Heilige Geest als een goddelijk 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 theolo-
gische stelling betreffende de natuur van 
God. Het punt dat Paulus hier duidelijk 
wil maken, is dat Gods Geest de verbin-

dende factor is die ons samenbrengt in een 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 per-
soon. 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 niet genoemd.

Paulus zegt dat er “één God (is): de Vader (…) en één Heere: Jezus Christus” (1 
Korinthe 8:6). Hij maakt geen melding van de Heilige Geest als een goddelijke 
persoon.

Andere Bijbelse perspectieven

Ook Jezus sprak nooit over de Heilige Geest als een derde goddelijk 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 schittert verdacht door afwezigheid in Chris-
tus’ onderwijs in het algemeen. Daarentegen zijn in dit opzicht Zijn vele stellin-
gen over Zichzelf en de Vader bijzonder interessant, vooral omdat Hij nooit 
ergens gelijksoortige opmerkingen maakt over Zichzelf en de Heilige Geest. 

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 wél worden gezien. Van Jezus 
wordt herhaaldelijk gemeld dat Hij aan de rechterhand van God de Vader zit, 
maar er wordt niemand genoemd die aan de linkerhand van de Vader gezeten is. 
Nergens in de gehele Schrift worden er samen drie goddelijke personen    
beschreven. In het laatste boek van de Bijbel (het boek dat ook het laatst werd 
geschreven) schittert de Heilige Geest als goddelijk 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). Ook Christus, het Lam van God, is aanwezig 
(vers 22). De Heilige Geest als afzonderlijk persoon schittert echter weer door 
afwezigheid – wederom een onverklaarbaar verzuim als deze Geest de derde per-
soon is van een drie-enige God.

Uit het bewijs dat we in de Bijbel aantreffen, blijkt dus duidelijk dat de Heilige 
Geest niet een persoon is van de veronderstelde Drie-eenheid. Helaas vertroebelt 
de on-Bijbelse doctrine van de Drie-eenheid het Schriftuurlijke onderwijs dat 
God een familie is – een familie die, zoals we zullen zien, onze uiteindelijke toe-
komst is!

De Heilige Geest is geen persoon
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Wat wordt    
bedoeld met   

“het beeld van 
God”?

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep 
Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Genesis 1:27).

Het doel van het menselijk leven staat onuitwisbaar gegrift in het eerste 
hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel, waar de mens voor het eerst 
wordt genoemd: “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, 

naar Onze gelijkenis” (Genesis 1:26).
God schiep elke plantensoort en elke dierensoort “naar hun [eigen] soort” (ver-

zen 11-12, 21, 24-25), maar vers 26 zegt nadrukkelijk dat menselijke wezens 
gemaakt werden naar de “God-soort”. Het beeld van God is wat mensen uniek 
maakt in Zijn gehele fysieke schepping. Dit is wat mannen, vrouwen en kinderen 
werkelijk mens maakt.

Onze Schepper kondigde eerst Zijn grote doel aan en bracht het vervolgens tot 
vervulling: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God 
schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (vers 27). Genesis 1 
gaat over het fundamentele doel van het menselijke leven, terwijl hoofdstuk 2 
belangrijke details hiervan uiteenzet. Deze twee hoofdstukken in het begin vullen 
elkaar aan.

Geschapen om te heersen

Nadat de Schepper allereerst Zijn geweldige plan om de mensheid naar Zijn 
beeld te scheppen had aangekondigd, zei Hij: “Laten zij heersen over de vissen 
van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al 
de kruipende dieren die over de aarde kruipen!” (vers 26).

Toen Hij twee menselijke wezens (man en vrouw) had geschapen naar Zijn 
eigen beeld, kondigde Hij nogmaals Zijn bedoeling aan en maakte duidelijk dat 
hun nakomelingen een integraal onderdeel vormden van dit grote project: “En 
God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de 

aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de 
lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!” (vers 28).

God schiep de menselijke familie zodanig dat ze zou groeien en zich zou uit-
breiden zodat ze uiteindelijk de gehele aarde zou bevolken. De oorspronkelijke, 
geopenbaarde bedoeling van de mensheid was om te heersen over de fysieke 
schepping – en, op de lange termijn, over veel meer dan deze goede, groene 
aarde. God heerst over alles wat Hij schept, en het uiteindelijke doel van het men-
selijke leven omvat een mede-heerschappij in de ene goddelijke familie.

Maar we beginnen klein. Eerst moeten we leren om onszelf te beheersen. Ver-
volgens leren we om samen te werken met anderen en goed om te gaan met de 
omstandigheden waarin we ons nu bevinden.

Wat is het beeld van God

De Bijbel geeft niet met zoveel woorden een definitie van de betekenis van “het 
beeld van God”. In zekere zin is het een mysterie, al kunnen de belangrijkste mys-
teries en geheimen van de Bijbel wel worden ontrafeld door degenen die door God 
geroepen worden, want Hij onthult hun Zijn waarheid.

Jezus zei: “Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze 
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt 
geopenbaard” (Mattheüs 11:25). Gods waarheid volgt op een openbaring door 
Hem, niet als gevolg van wijsheid van mensen. Toch stellen bepaalde principes op 
basis van het gezonde verstand ons in staat om de Bijbel beter te begrijpen.

Zoals we eerder al hebben opgemerkt, kunnen we Bijbelse passages het beste 
begrijpen als we deze in hun context lezen. Genesis 5 spreekt opnieuw over de 
gelijkenis en het beeld van God. Als we de eerste verzen lezen, beginnen we de 
diepere betekenis ervan te doorzien. Het hoofdstuk begint als volgt: “Dit is het 
boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte 
Hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en 
Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden” 
(verzen 1-2). 

Vanuit menselijk standpunt bezien strekt de genealogie van Genesis 5 zich door 
de eeuwen heen uit vanaf Adam tot Noach en zijn drie zonen – meer dan 1600 jaar. 
Maar feitelijk begint het met de Schepper Zelf. In Lukas’ genealogie van Christus, 
die reikt vanaf het begin van de mensheid, noemt hij Adam “de zoon van God” 
(Lukas 3:38).

Zoals Paulus later uitlegde, zijn wij “van goddelijke afkomst” (Handelingen 
17:29, Willibrordvertaling). We zijn uit God voortgekomen, maar niet op dezelfde 
wijze als waarop de landdieren en de zeedieren zijn geschapen. Zij zijn niet 
geschapen naar het beeld van God. Wij, menselijke wezens, zijn dat wel! Om dit 
punt duidelijk te maken, legt God de nadruk op de andere term “gelijkenis”. Maar 
wat wil dat zeggen?

Ook hier helpt de context ons weer een handje. Dit is waarschijnlijk het belang-
rijkste principe met betrekking tot Bijbelstudie en ook al snel het principe dat het 

Wat wordt bedoeld met “het beeld van God”?
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meest verkeerd gebruikt wordt. Het geslachtsregister gaat verder: “Adam leefde 
honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en 
hij gaf hem de naam Seth” (Genesis 5:3).

Welke conclusies kunnen we trekken uit vers 3 als we deze samen met de ver-
zen 1 en 2 bekijken? Het is steekhoudend om hieruit af te leiden dat de mens, 
ondanks dat God geest is en niet vlees (Johannes 4:24), in aanzienlijke mate op 
zijn Maker lijkt, net zoals Adams zoon op hem leek.

Hoe zijn wij naar Gods beeld geschapen?

Zijn mannen, vrouwen en kinderen op een andere manier naar Gods beeld 
geschapen? Laten we kijken naar het geschenk van het leven zelf. De Schepper 
blies de levensadem in de neusgaten van de mens (Genesis 2:7). Het verschil tus-
sen de levenden en de niet-levenden is enorm.

Hoe groot is al niet de kloof tussen het menselijke en het dierlijke bewustzijn 
van de wereld? Denk daarbij aan uw aangeboren inbeeldingsvermogen, het ver-
mogen om geordend te denken in woorden en beelden. Het ongelooflijke voorstel-
lingsvermogen en het vermogen tot abstract denken vormen, ondanks dat er vaak 
misbruik van wordt gemaakt, een belangrijke weerspiegeling van het feit dat wij 
naar het beeld van God geschapen zijn. Onze Schepper (be-)denkt, en ook wij 
(be-)denken. God zei op het moment van de bouw van de toren van Babel: “Zie, 
het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal 
niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn” (Genesis 11:6, 
NBG). Wat een ongelooflijke uitspraak van de Schepper Zelf over ons menselijk 
potentieel!

Taal en het vermogen om met elkaar te communiceren zijn andere belangrijke 
aspecten van Gods beeld. Maar mannen, vrouwen, jongens en meisjes bezitten dit 
kostbare communicatievermogen op een ongebruikelijke manier. Adam en Eva 
bezaten dit op het moment van hun schepping.

Steven Pinker, auteur van The Language Instinct, schrijft: “Taal is net als de 
opgerichte houding (…) een culturele uitvinding. Taal is een geweldig vermogen 
dat uniek is voor de Homo Sapiens [de mens] (…) Vanuit het gezichtspunt van een 
wetenschapper vormt de complexiteit van talen een onderdeel van ons biologische 
geboorterecht” (1994, pagina’s 18-19).

Adams taalvermogen en geestelijke vermogen waren zó groot dat hij alle dieren 
een naam kon geven, en ogenschijnlijk met namen waarvan nooit eerder was 
gehoord (Genesis 2:19). De evolutietheorie beeldt de vroege mens traditioneel af 
als niets meer dan een grommende, onbehouwen mens. Het kan bijna niet verder 
van Gods waarheid zijn!

Onze eerste ouders begrepen het principe van oorzaak en gevolg – de vermoe-
delijke consequenties van handelingen op dit moment. Hoewel Satan de duivel in 
de vorm van een slang Eva in Genesis 3 voorzag van dodelijke, onjuiste informa-
tie, was ze goed in staat om de mogelijke gevolgen van toekomstige handelingen te 
overdenken. Ze bedacht dat het nemen van het fruit dat haar en Adam was verbo-
den door God, haar verstandig zou maken zoals God en haar in staat zou stellen 
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om eeuwig te leven. Maar wat Eva miste, was de morele perceptie om de implica-
ties van haar daden te overdenken, met name hoe deze het menselijke ras, dat uit 
haar en Adam voort zou komen, zou treffen.

Nog steeds naar Gods beeld?

De meesten van ons zijn zich bewust van de tragische gebeurtenissen die in 
Eden begonnen – hoe Adam en Eva zondigden en uit de hof werden verdreven, en 
hoe de massale overtreding van Gods wet zich door de eeuwen heen bleef uitbrei-
den tot er nog slechts één rechtvaardige man op aarde over was gebleven, de patri-
arch Noach.

We zien in de Bijbel dat universele zonde universele vernietiging met zich 
brengt. Dus alleen de rechtvaardige Noach en zijn gezin werden gered van de 
zondvloed door het bouwen en aan boord gaan van de ark volgens Gods instruc-
ties. Onze Schepper besloot om opnieuw te beginnen met Noach en zijn nage-
slacht.

Maar als een vangnet om de neiging van de mens tot gewelddadig gedrag in te 
perken, stelde God de doodstraf in – die uitgevoerd zou worden onder bepaalde 
voorwaarden, die later zouden worden uitgebreid toen de wet formeel werd geco-
dificeerd (Genesis 9:5).

Sta eens stil bij de achtergrond van deze voorziening. Na het oordeel van de 
zondvloed hernieuwde God het menselijke ras (vers 7), en een nieuw tijdperk van 
de geschiedenis van de mens zou weldra aanbreken. Onder die omstandigheden 
herinnerde God de mens opnieuw aan de ongelooflijke erfenis die Hij hem gege-
ven had: “Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed 
vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt” (vers 
6).

Hoe slecht het menselijk gedrag ook was geworden, God had nog steeds man-
nen, vrouwen en kinderen geschapen naar Zijn eigen beeld en gelijkenis – en Hij 
zou te zijner tijd Zijn grote plan van behoud uitvoeren. In Gods ogen was de ver-
lossing van de mens door het offer van Jezus Christus al zo goed als volbracht (zie 
2 Timotheüs 1:8-9; Romeinen 4:17).

Hoewel de mensheid het fantastische gedachtegoed van Gods beeld niet heeft 
waargemaakt en tekortgeschoten is wat Zijn standaard betreft – “want allen heb-
ben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23) – kon onze 
Schepper in Zijn ongelooflijke genade en liefde niet van Zijn geweldige plan met 
de mensheid worden afgehouden.
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Deel hebben aan de 
Goddelijke natuur 
“Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschon-
ken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur”             

(2 Petrus 1:4).

In de voorgaande hoofdstukken hebben we Schriftgedeelten onder de loep 
genomen die betrekking hebben op de Bijbelse beschrijving van de natuur 
van God Zelf. Maar geen enkele kennis is van permanente waarde tenzij we 

het in de praktijk omzetten. Weten en geloven dat God bestaat, is van weinig 
waarde als we ons blijven gedragen alsof Hij niet bestaat. Zoals Zijn Woord 
zegt: “Ook de demonen geloven dit, en zij sidderen” (Jakobus 2:19).

Laten we nu nog één ander cruciaal aspect van het hele verhaal bekijken – hoe 
God Zich verhoudt tot Zijn menselijke schepping en wat Hij ons met Zijn hulp 
geestelijk wil laten bereiken.

Vergeet niet dat Jezus de Middelaar is tussen God de Vader en de mens, maar 
dat Hij ook de Leidsman van onze zaligheid is (Hebreeën 2:10). Hij is Degene 
Die door de Vader is aangewezen om ons te helpen bij het overbruggen van het 
verschil in karakter tussen onze menselijke tekortkomingen en de ongelooflijke 
perfectie die in Hen Beiden aanwezig is. Ons wordt opgedragen om perfect te zijn 
zoals onze Hemelse Vader perfect is (Mattheüs 5:48). We worden uitgedaagd om 
Zijn mate van geestelijke volwassenheid te bereiken.

We moeten in de ruimste zin van het woord “deel (…) krijgen aan de Godde-
lijke natuur” (2 Petrus 1:4), zodat ons persoonlijke gedrag het karakter van God 
Zelf weerspiegelt. Dit heeft zelfs gevolgen voor het doel van ons bestaan.

Het beeld van God in het Nieuwe Testament

Genesis 9:6 laat zien dat mannen, vrouwen, jongens en meisjes het beeld van 
God bleven dragen zelfs nadat de zonde haar intrede had gedaan in de wereld. 
Verscheidene millennia later bevestigden Christus’ apostelen dit fundamentele 
Bijbelse onderwijs. Nieuwtestamentische Schriftgedeelten bevestigen opnieuw 
dat menselijke wezens nog steeds het beeld en de gelijkenis van God dragen 
(Jakobus 3:9; 1 Korinthe 11:7). Maar nog belangrijker voor ons behoud is het feit 
dat Jezus Zelf “het Beeld van de onzichtbare God” is (Kolossenzen 1:15; verge-
lijk 2 Korinthe 4:4). Omdat zonde Gods beeld in ons danig heeft verstoord, moet 
de schepping van de geestelijke gelijkenis – het karakter – van God verkregen 
worden via Jezus Christus.

Het is de rechtvaardige en zondeloze Christus Die mannen en vrouwen recht-
vaardigt die hebben gezondigd en de doodstraf over zichzelf hebben gebracht 
(Romeinen 6:23). Paulus zegt ons dat wij, die “voorheen vervreemd (waren) en vij-
andig gezind, zoals bleek uit (onze) slechte daden, nu ook verzoend (zijn), in het 
lichaam van Zijn vlees, door de dood, om (ons) heilig en smetteloos en onberispe-
lijk voor Zich te plaatsen, als (we) tenminste in het geloof (blijven), gefundeerd en 
vast” (Kolossenzen 1:21-23).

Stap voor stap

Hoewel we niet hebben voldaan aan ons grote potentieel biedt Christus – Die 
veel meer dan wij “naar het beeld van God” is – ons een manier om met de Vader 
verzoend te worden. Dit is de enige wijze waarop we het enorme doel om Gods 
karakter in ons leven te weerspiegelen kunnen bereiken.

Behoud is een proces. We boeken geestelijk stapje voor stapje vooruitgang. 
De eerste stap is hartgrondige, 
oprechte bekering – berouw over 
onze zonden en het vastberaden 
besluit om ons leven te verande-
ren door volledig het bloed van 
Christus te aanvaarden als losprijs 
voor onze overtredingen van 
Gods geestelijke wet.

De volgende grote stap is de 
doop, gevolgd door het ontvangen 
van de Heilige Geest door de 
handoplegging door Gods diena-
ren. Dit vormt een officieel begin 
van het christelijke leven van het 
overwinnen van zonden met de 
hulp van onze grote Hogepriester, 
Jezus Christus. Vanaf dat moment 
zullen we ons doel van ultiem 
behoud in het Koninkrijk van God 
bereiken als we tenminste Chris-
tus’ voorbeeld blijven volgen en 
onze menselijke natuur overwin-
nen. (Voor meer informatie over 

deze belangrijke geestelijke stappen kunt u onze gratis boekjes De weg naar eeu-
wig leven, Verander uw leven: het bekeringsproces en U kunt levend geloof heb-
ben aanvragen of downloaden van onze website.)

Als we deze stappen zetten, blijven groeien in genade en kennis, en in geloof 
blijven volhouden, dan zal God de laatste stap uitvoeren door onze opstanding tot 
eeuwig leven. Paulus legt uit: “Want omdat de dood er is door een mens [Adam], 
is ook de opstanding van de doden er door een Mens [Christus]. Want zoals allen 

Deel hebben aan de Goddelijke natuur

 “God schiep daarop de mens 
als Zijn evenbeeld. Als man 

en vrouw schiep Hij hen”         
(Het Boek).
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in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”            
(1 Korinthe 15:21-22).

Menselijke wezens in het vlees zijn incompleet, ze zijn een onafgemaakte soort. 
Maar we kunnen eeuwig leven verkrijgen als we ons bekeren en voortdurend naar 
de troon van genade gaan om de geestelijke hulp te zoeken die we zo hard nodig 
hebben. 

Onze Voorspraak en Hogepriester is altijd aanwezig om ons te helpen wanneer 
we onderweg struikelen of ten val komen (1 Johannes 1:7-9; 2:1-2). Geen enkel 
mens kan behoud verkrijgen zonder de voortdurende toepassing van Gods genade 
door Christus’ verzoenende offer.

Hoewel Hij ons als fysieke wezens van vlees en bloed heeft geschapen, heeft 
God ons geschapen met het potentieel om uiteindelijk geest te worden zoals Hij 
geest is. De Bijbel zegt het zelf. Paulus vervolgt: “Zo staat er ook geschreven: De 
eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam [Christus] 
tot een levendmakende Geest (…) De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de 
tweede Mens [Christus] is de Heere uit de hemel (…) En zoals wij het beeld van 
de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dra-
gen” (1 Korinthe 15:45-49).

Bovendien draagt Christus, zoals we hebben gezien, het beeld van de Vader. 
Dus zullen wij hetzelfde soort wezens zijn als de Vader en Christus, niet slechts 

Deel hebben aan de Goddelijke natuur

Wat doet Jezus op dit moment? Wat is één 
van Zijn belangrijkste rollen? Hoe dient Hij 

Zijn broeders en zusters op aarde?
Vergeet niet dat Jezus Christus de Middelaar is 

tussen God en mens (1 Timotheüs 2:5). Eén van 
de belangrijkste thema’s in het boek Hebreeën is 
het laten zien hoe Christus Zijn heilige taak als 
onze Hogepriester uitoefent – hoe Hij bezig is om 
“veel kinderen tot heerlijkheid te brengen” (He-
breeën 2:10). Veel christenen vertrouwen op een 
valse “genade” die eigenlijk nauwelijks meer is 
dan een vrijbrief tot zondigen – zonder ware be-
kering, gehoorzaamheid en overwinning. Klaar-
blijkelijk weten velen weinig of niets over Chris-
tus’ huidige rol als onze genadige Hogepriester.

De belangrijkste Schriftgedeelten
“Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders 

gelijk worden [hetgeen verwijst naar het Woord 
dat vlees is geworden], opdat Hij een barmhartig 
en een getrouw Hogepriester zou zijn in de din-
gen die God [de Vader] betreffen, om de zonden 
van het volk te verzoenen” (vers 17).

De zonde heeft het menselijke ras ernstig be-
schadigd. “De zonde ís Gods wet overtreden” 
(1 Johannes 3:4, Willibrordvertaling). Zonde 
scheidt ons van God (Jesaja 59:1-2) en vormt een 
bedreiging voor onze eeuwige beloning. Zonde is 
de onverbiddelijke vijand van elke mens en moet 
worden overwonnen. Deze taak is niet eenvou-
dig en is dat ook nooit geweest.

Maar Jezus weet wat het is om een mense-

lijke geest te hebben, om tot zonde te worden 
verleid, om ertoe verleid te worden om Gods 
geestelijke wet te overtreden. “Want waarin Hij 
Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan 
Hij hen die verzocht worden, te hulp komen” 
(Hebreeën 2:18).

Christus deed alles wat nodig was om de be-
geerte van het vlees en de verleiding tot zondi-
gen te weerstaan. Hij onderschatte deze nooit. 
Hij bad en vastte, maar bovenal vertrouwde Hij 
op de Vader en ging naar Hem toe voor hulp.

Door nooit één keer Gods wet te overtreden 
heeft Hij “de zonde veroordeeld in het vlees” 
(Romeinen 8:3). Daarentegen heeft de zonde 
ons bezoedeld, en één van onze belangrijkste 
doelen als christen is om te leren de valstrikken 
ervan te overwinnen. Maar dat kunnen we niet 
zonder onze Verlosser, Die tegen ons heeft ge-
zegd: “Zonder Mij kunt u niets doen” (Johannes 
15:5). Let op wat er staat in Hebreeën 4:14-16: 
“Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die 
de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de 
Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vast-
houden. Want wij hebben geen Hogepriester Die 
geen medelijden kan hebben met onze zwakhe-
den, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als 
wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan 
met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de 
genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en 
genade vinden om geholpen te worden op het 
juiste tijdstip.”

Christus is de oorzaak en de Leidsman van ons 

behoud. “Daarom kan Hij ook volkomen zalig 
maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij 
altijd leeft om voor hen [bij de Vader] te pleiten” 
(Hebreeën 7:25). Hij zit nu aan de rechterhand 
van de Vader om “voor het aangezicht van God 
te verschijnen voor ons” (Hebreeën 9:24).

Wat als we gezondigd hebben?
Christenen dienen te strijden tegen de zonde 

en te leren om deze met Christus’ hulp en inter-
ventie te overwinnen. Maar hier is wel een leven 
lang vol overwinning voor nodig dat gepaard 
gaat met meer fouten dan we aan anderen zullen 
durven toegeven. In Psalm 130 wordt de vraag 
gesteld: “Als U, Heere, op de ongerechtigheden 
let, Heere, wie zal bestaan?” (vers 3).

De apostel Johannes moedigt ons enorm 
aan met de volgende woorden: “Maar als wij 
in het licht wandelen, zoals Hij [de Vader] in het 
licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en 
het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 
ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen 
zonde hebben [niets om te overwinnen], mis-
leiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 
Als wij onze zonden belijden [aan God]: Hij 
is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 
te vergeven en ons te reinigen van alle onge-
rechtigheid” (1 Johannes 1:7-9). Een Bijbelse 
spreuk zegt dat de rechtvaardige mens zeven 
keer valt en zeven keer weer opstaat (Spreuken 
24:16). Maar deze geweldige waarheid is niet 
een vrijbrief voor ons om te zondigen. Johannes 

waarschuwt ons: “Mijn lieve kinderen, ik schrijf u 
deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand 
gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij 
de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige [als 
onze Hogepriester]” (1 Johannes 2:1).

Hier schrijft Johannes dezelfde fundamentele 
waarheid als in het boek Hebreeën – een waar-
heid die grotendeels verloren is gegaan in het 
doorsnee christendom. 

Hierover wordt nauwelijks nog gesproken 
vanaf de meeste kansels. Velen hebben zelfs 
geen idee wat zonde is. Sommigen willen niet 
over zonde praten, omdat ze zich dan slecht 
gaan voelen. Helaas denkt men dat het chris-
tendom louter meer is dan een viering van wat 
Christus voor ons gedaan heeft – dat Hij ons 
heeft gered van onze zonden zonder dat wij met 
Gods hulp deze dienen te overwinnen.

Paulus bevestigt nogmaals de geweldige 
waarheid dat Christus Degene is “Die gestorven 
is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook 
aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons 
pleit” (Romeinen 8:34). 

De Vader en de Zoon zijn Beiden actief be-
trokken bij het tot voltooiing brengen van Hun 
doel om anderen deel uit te laten maken 
van de goddelijke familie. Dat is uw bestem-
ming. Bekeert u zich en gaat u op deze fantasti-
sche roeping in? Of blijft u vasthouden aan his-
torische misvattingen, waarvan in het licht van 
Gods Woord gebleken is dat ze onwaar zijn? De 
keuze is aan u.

          Jezus Christus, onze       barmhartige Hogepriester



 6362   Wie Is God?  

Met andere woorden, zegt Paulus, in de opstanding zullen gelovigen hetzelfde 
bestaansniveau hebben als God en Christus – ze zullen veranderd zijn in hetzelfde 
soort wezens als Zij zijn. Hoe verbazingwekkend dit ook is, dit is de indrukwek-
kende potentiële toekomst van de gehele mensheid, en hoewel we met vele mil-
joenen of zelfs miljarden zullen zijn, we zullen volmaakt één zijn met elkaar. 
Want dán zullen we allen deelhebben aan de goddelijke natuur in de meest                                                                                                            
ultieme zin van het woord – we zullen voor eeuwig goddelijke leden van de God-
familie zelf zijn!

geschapen geestelijke wezens zoals de engelen, maar geestelijk geboren, godde-
lijke wezens die deel uitmaken van Elohim, de over het hele universum heersende 
familie van God!

Als we de Schrift correct begrijpen, zien we deze geweldige waarheid keer op 
keer naar voren komen in de Bijbel. God belooft dat ware christenen Zijn eigen 
beeld in de meest ultieme zin zullen dragen. Deze belofte wordt op veel plaatsen in 
het Nieuwe Testament met verschillende woorden herhaald. Bijvoorbeeld met de 
bemoedigende woorden van Romeinen 8:29: “Want hen die Hij [God de Vader] 
van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het 
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn 
onder vele broeders.”

Jezus is de Leidsman van ons behoud. Hij ging ons voor. Hij weet de weg. Hij 
garandeert ons dat velen met Hem de goddelijke heerlijkheid zullen verkrijgen. 
Maar wij moeten er zelf alles aan doen om ervoor te zorgen dat we onze per-
soonlijke roeping en uitverkiezing zeker stellen.

Onze fantastische bestemming bereiken

Het is de “nieuwe mens” van het innerlijke hart en verstand die op dit 
moment geestelijk naar het beeld van God leeft (Efeze 4:22-24; Kolossenzen 
3:10). Door deze innerlijke verandering bereiken we uiteindelijk onze ultieme 
en volledige verandering naar het volle beeld van God. Niemand kan deze ver-
andering van karakter echter alleen voltooien. “Zonder Mij kunt u niets doen,” 
zei Jezus (Johannes 15:5). Het geestelijke beeld van God kan alleen in ons ver-
nieuwd worden door de levende aanwezigheid van Christus in ons leven.

In een ongelooflijk inspirerende passage schreef Paulus: “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 lief-
gehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).

Eeuwig, overvloedig leven in het Koninkrijk als deel van de Godfamilie is 
onze ultieme bestemming. Dat is wat door Christus mogelijk is gemaakt 
(Johannes 10:10). Dat is waarom God ons naar Zijn beeld heeft geschapen. Dat 
is waarom het zo belangrijk is om de waarheid over de natuur van onze Schep-
per te begrijpen. (Om meer te weten te komen over de ontzagwekkende toe-
komst die God voor u in petto heeft, kunt u ons gratis boekje Wat is uw bestem-
ming? aanvragen of downloaden.)  

Johannes schreef: “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: 
dat wij kinderen van 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 [Christus] geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij 
zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Johannes 3:1-2).

Tot slot maakt ook Paulus duidelijk dat gelovigen “kinderen van God” en “erf-
genamen van God en mede-erfgenamen van Christus” zijn (Romeinen 8:16-17).                          
Hij legt uit dat “het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heer-
lijkheid die aan ons geopenbaard zal worden” (vers 18).

Deel hebben aan de Goddelijke natuur

In elke discussie over Wie en wat God is, 
dienen we de belangrijkste waarheid over 

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

De liefde van God is onzelfzuchtige, uit-
gaande bezorgdheid over het welzijn van an-
deren. Toen Hij Zijn heerlijkheid aan Mozes liet 
zien, openbaarde God Zichzelf als de God Die 
“barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan 
goedertierenheid en trouw (is), Die goedertie-
renheid blijft bewijzen aan duizenden, Die on-
gerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft” 
(Exodus 34:6-7). Liefde vormt het fundament 
van het karakter en de wet van God. Liefde is 
de basis van alles wat God aan de mensheid 
heeft geopenbaard in de Heilige Schrift (Mat-
theüs 22:35-40). Paulus noemt liefde de be-
langrijkste christelijke eigenschap (1 Korinthe 
13:13) en noemt liefde als het eerste aspect 
van de vrucht van Gods Geest (Galaten 5:22). 
Liefde is de band van de volmaaktheid die al-
les samenbindt in perfecte eenheid (Kolossen-
zen 3:14), maar ook de vervulling van Gods 

goddelijke wet (Romeinen 13:10). Deze verba-
zingwekkende kwaliteit van goddelijke liefde 
omvat zelfs liefde voor uw vijanden (Mattheüs 
5:44-45; Lukas 6:35). Na bekering kunnen we 
door de Heilige Geest dit soort liefde tentoon-
spreiden. God wil dat we leren denken zoals 
Hij denkt en leren doen zoals Hij doet.

Bij het beoefenen van dit soort liefde laten 
we het beeld van God zien (we weerspiege-
len dan Zijn karakter), ondanks het feit dat 
we nog steeds mens zijn. Paulus moedigt ons 
aan: “Laat daarom die gezindheid in u zijn die 
ook in Christus Jezus was” (Filippenzen 2:5), 
Die Gods liefde op volmaakte wijze personi-
fieerde, zelfs zodanig dat Hij Zijn eigen leven 
voor ons heeft gegeven. Een van de bekendste 
passages in de Bijbel luidt: “Want zo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft” (Johannes 3:16). God wil ons niet al-
leen het onbetaalbare geschenk van het eeu-
wige leven geven, maar Hij wil ook alle dingen 
met ons delen in Zijn goddelijke familie (He-
breeën 2:6-8; Romeinen 8:16-17). De Schrift 
laat keer op keer zien dat God op volmaakte 
wijze liefde uitbeeldt.

Gods natuur en karakter
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Als u meer zou willen weten...
Wie wij zijn: Deze uitgave wordt u zonder kosten aangeboden door   Ver-

enigde Kerk van God (United Church of God, an International Association), die 
dienaren en gemeenten over de gehele wereld heeft. Onze wortels gaan terug op 
de Kerk die Jezus gesticht heeft, vroeg in de eerste eeuw. Wij onderhouden 
dezelfde leringen, doctrines en gebruiken zoals deze toen ingesteld zijn. Onze 
doelstelling is om het evangelie van het komende Koninkrijk van God in de 
gehele wereld te verkondigen als een getuigenis en om alle naties te leren onder-
houden hetgeen Christus geboden heeft (Mattheüs 24:14; 28:19-20).

Zonder kosten: Jezus Christus heeft gezegd: “U hebt het voor niets ontvan-
gen, geef het voor niets” (Mattheüs 10:8). Verenigde Kerk van God biedt deze en 
andere uitgaven zonder kosten aan als een educatieve dienst in het algemeen 
belang. We nodigen u uit om een gratis abonnement op het magazine Beyond 
Today aan te vragen alsmede om u in te schrijven voor onze 12-delige Bijbelstu-
die Cursus, eveneens zonder kosten. Wij zijn dankbaar voor de genereuze tienden 
en offeranden van de leden van de Kerk en van andere mensen die vrijwillig bij-
dragen aan het ondersteunen van dit werk. We vragen geen giften van het grote 
publiek. Bijdragen om ons te helpen deze boodschap van hoop te verspreiden 
onder andere mensen worden echter zeer op prijs gesteld. 

Persoonlijk advies beschikbaar: Jezus gebood Zijn volgelingen om Zijn 
schapen te voeden (Johannes 21:15-17). Om bij te dragen aan de vervulling van 
dit gebod heeft Verenigde Kerk van God gemeenten, die over de gehele wereld 
verspreid zijn. In deze gemeenten komen de gelovigen samen om onderwezen te 
worden in de Schrift en om met elkaar samen te zijn. Verenigde Kerk van God 
legt zich erop toe om het nieuwtestamentische christendom te onderwijzen en te 
verduidelijken. We verlangen ernaar om Gods manier van leven te delen met 
degenen die serieus proberen onze Verlosser, Jezus Christus, te volgen. Onze die-
naren zijn beschikbaar voor advies, om vragen te beantwoorden en de Bijbel uit 
te leggen. Als u contact wenst op te nemen met een dienaar of één van onze 
gemeenten wenst te bezoeken, bel of schrijf ons dan. Een lijst met wereldwijde 
correspondentieadressen treft u op onze website aan.

Aanvullende informatie: Bezoek onze websites www.ucg.org of             
www.verenigdekerkvangod.org om onze uitgaven te downloaden of aan te vra-
gen, waaronder Beyond Today, een groot aantal gratis boekjes en veel meer.


