Het Mysterie van de
Drie-eenheid
De openbaring van Gods wezen
Een zorgvuldige studie van het wezen van God is zeer boeiend en maakt de meest
intelligente mensen onder ons klein. Het opent onze geest om de werkelijkheid van de
geestelijke wereld te zien en brengt ons tot aanbidding van onze grote God, de Schepper
van het heelal. Als we ingaan op de uitnodiging om dingen te gaan ontdekken die verder
gaan dan we ons ooit konden indenken, worden we vanzelf hele kleine mensjes. Over de
jaren heen hebben Kerkvaders en Kerkconcilies geworsteld met de Bijbelse beschrijvingen
over het wezen van God. Om dwalingen en fouten in de leer van de Kerk te voorkomen,
hebben ze de naam ‘Drie-eenheid’ bedacht een aantal technische toelichtingen geschreven.
Misschien vind je hun woorden behulpzaam, misschien niet. Maar wat we in Gods Woord
vinden is zeker belangrijk en bepalend. Als Christenen hoeven we Gods openbaring niet te
begrijpen, maar wel met nederigheid en dankbaarheid aanvaarden. Uiteindelijk is het wezen
van onze Schepper God een mysterie.
Een mysterie
De menselijke taal heeft zich ontwikkeld om de aardse werkelijkheid en ervaringen te
beschrijven. Om geestelijke dingen te beschrijven moet de Bijbel soms een woord gebruiken
die niet precies bij de geestelijke werkelijkheid past. Onze woorden zijn beperkt. Sommige
beschrijvingen van geestelijke waarheden passen niet bij onze logica. Onze verstand is ook
beperkt. Soms het beste manier om een gestelijke werkelijkheid te beschrijven is door middel
van waarheiden die tegenstrijdig lijken te zijn – een mysterie. Gods openbaring maakt soms
gebruik van mysteries. De Drie-eenheid is een van die Bijbelse mysteries. Maar het is niet de
enige: de menselijke en Goddelijke natuur van Jezus is ook een mysterie. Dat Jezus in de
hemel is maar ook bij ons is een mysterie. Dat God soeverein is en dat toch onze keuzes en
gebeden een invloed hebben op de uitkomst is een mysterie. Bovennatuurlijke genezing
houdt ook een mysterie in. Elke denkende Christen moet leren om gaan met mysteries. Ze
maken Gods openbaring zeker meer interessant – ze zijn beschrijvingen en toelichtingen van
een andere wereld, een andere realiteit, en andere werkelijkheid. Mysteries kunnen ook een
rijke bron van verwondering zijn die leidt tot aanbidding.
Welke leer is samengevat in het woord Drie-eenheid?
De waarheid over God die we in de Bijbel vinden is dat God één is, een ook dat er drie God
zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het woord Drie-eenheid is niet te vinden in de
Bijbel, maar de werkelijkheid die het beschrijft wel. Katholieke, Protestante en Orthodoxe
Christenen hebben door de eeuwen heen ingestemd met de leer van de Drie-eenheid omdat
ze in de Bijbel de volgende vier waarheden zagen:
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Waarheid 1:

‘De Vader is God’

Jezus Christus verwijst naar de Vader als God. In veel van Zijn leringen gebruikt Hij de
woorden ‘Vader’ en ‘God,’ verwijzend naar dezelfde persoon. Zie bijvoorbeeld Mattheüs
6:26,30. De apostel Paulus bevestigt: ‘toch is er voor ons maar één God: de Vader’ (1 Kor.
8:6). De Bijbel beschrijft God als de Vader en de Vader als God.

Waarheid 2:

‘De Zoon is God, en is Iemand anders dan de Vader’

Deze waarheid bestaat uit twee delen. Laten we ze eens bekijken:
1. De Bijbel leert dat de Zoon God is
Door de woorden van Jezus. Christus heeft nooit letterlijk gezegd: ‘Ik ben God’, maar Hij zegt
wel dingen als ‘Ik en de Vader zijn één’ (Joh. 10:30) en ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader
gezien’ (Joh. 14:7,9). Hij past op zichzelf één van Gods titels toe: ‘IK BEN’ (Joh. 8:58; Ex.
3:14,15). Misschien zijn voor ons vandaag de dag sommige van deze uitingen niet
eenduidig, maar voor Zijn critici in die dagen was er geen twijfel over mogelijk: Christus
beweerde God te zijn, en dat is de reden waarom ze Hem wilden stenigen (Joh. 8:59; Lev.
24:16). Voor Pilatus beschuldigden ze hem door te zeggen: ‘Hij heeft Zichzelf Gods Zoon
gemaakt’ (Joh. 19:7). Christus accepteerde deze beschuldiging en probeerde hem niet te
ontkennen. De hogepriester zei tegen Hem: ‘Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons
zegt of U de Christus bent, de Zoon van God’. Hij had gemakkelijk het kruis kunnen
vermijden door de beschuldiging te ontkennen. Maar Christus is het eens met de verklaring
en antwoordt: ‘U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen
zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God’ (Matt. 26:63,64). Iedereen vatte dit op
als een duidelijke bevestiging dat Hij beweerde God te zijn, en ze besloten om Hem te
kruisigen.
Door de daden van Jezus. We lezen dat de Heer Jezus neemt het recht om zonden te
vergeven, ook al was het algemeen bekend dat alleen God de zonden kan vergeven (Mk.
2:5,7). Daarnaast accepteert Hij de uitspraak van Thomas: ‘Mijn Heere en mijn God!’ terwijl
alleen God aanbidding waard is. Christus zegt niet tegen Thomas: ‘Ik ben geen God’.
Integendeel, Hij geeft hem een standje omdat hij langzaam is om te geloven (Joh. 20:28,29).
Door de leer van de apostelen. Er is geen twijfel over mogelijk dat de apostelen leerden dat
Jezus God was. Bijvoorbeeld: ‘Christus… Die God is’ (Rom. 9:5), ‘want in Hem woont heel
de volheid van de Godheid lichamelijk’ (Kol. 2:9), ‘de grote God en onze Zaligmaker, Jezus
Christus’ (Tit. 2:13).
2. De Bijbel beschrijft de Vader en de Zoon als afzonderlijke personen
In de evangeliën lezen we dat de Heer Jezus bad. Aan wie was Zijn gebed gericht? Het is
een feit dat Hij niet tegen Zichzelf sprak (Luk. 6:12). Aan het kruis riep Hij: ‘Mijn God, mijn
God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Toen Hij onze zonden droeg, voelde de Heer Jezus een
afstand tussen Hem en de Vader. In de momenten voordat Hij Zichzelf over gaf om
gekruisigd te worden, bad Hij: ‘... maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden’ (Luk.
22:42). Zie je dat er twee ‘willen’ zijn? ‘Mijn’ wil en ‘Uw’ wil. Het gaat dus om twee
Personen. Denk aan het argument van de Heer Jezus in Johannes 8:17-19: ‘Er staat ook in
uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is’. De Heer Jezus zei dat er
twee zijn, die van Hem getuigen. Wie zijn deze twee? Hijzelf en de Vader. Hij laat zichzelf
zien, apart van de Vader. Stefanus zag iets terwijl hij was in het proces van sterven: “… hij,
vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van
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God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God” (Hand. 6:55). Hier ook Jezus laat
zichzelf zien apart van de Vader. Als een laatste voorbeeld; let op het gebruik van het
woordje ‘Wij’ toen Hij bad voor ons in Johannes 17:11,12: ‘…opdat zij één zullen zijn zoals
Wij’.

Waarheid 3:

‘De Heilige Geest is een persoon, Hij is God,
en is anders dan de Vader en de Zoon’

De Heilige Geest is de Persoon in de Drie-eenheid die de Godheid werkelijk maakt voor
ons. God werkt in de gelovige en in de kerk door de Heilige Geest. Daarom merken we dat
de Heilige Geest in verband wordt gebracht met kracht en met actie. De Geest maakt dingen
mogelijk en geeft kracht, maar dat maakt Hem niet tot een onpersoonlijke kracht of energie.
De waarheid die we nu gaan bekijken bestaat uit drie delen:
1. De Bijbel beschrijft de Heilige Geest als een persoon. Bij verwijzingen naar de Heilige
Geest gebruikt de Bijbel altijd het voornaamwoord voor een ‘persoon’ en niet voor een ‘ding’.
Waarom? Omdat Hij een Persoon is. In Johannes 14:16 zeg Jezus Christus: ‘En Ik zal de
Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven’. Het woord dat vertaald wordt met
‘een andere’ betekent ‘van dezelfde soort’. Het omvat zowel persoonlijkheid als
goddelijkheid. We zien ook dat de Heilige Geest kenmerken van een ‘persoon’ vertoont,
zoals het hebben van intelligentie (Joh. 14:26), een wil (1 Kor.12:11) en emoties (Ef. 4:30). In
Handelingen 15:28 schrijven de apostelen en de oudsten: ‘Want het heeft de Heilige Geest
en ons goedgedacht…’. De Heilige Geest heeft dus een mening. Dit zijn geen kenmerken
van een ‘energie’ of een ‘kracht’, maar van een wezen, een persoon.
2. De Bijbel beschrijft de Heilige Geest als God. We zien hoe de Bijbel aan de Heilige
Geest goddelijke eigenschappen toeschrijft, zoals alle dingen weten (1 Kor. 2:10, 11) en
eeuwig zijn (Hebr. 9:14). Het is interessant om te zien dat, toen Ananias en Saffira
gezondigd hadden, Petrus vroeg ‘waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen
hebt tegen de Heilige Geest?’ Dan voegt hij eraan toe, ‘U hebt niet tegen mensen gelogen,
maar tegen God’ (Hand. 5:3, 4). Waarom deze toevoeging? Omdat de Heilige Geest God
is. In 1 Korinthe 3:16,17 wordt ons verteld dat we ‘Gods tempel’ zijn. Later wordt ons verteld
dat we ‘de tempel van de Heilige Geest’ zijn (1 Kor. 6:19, 20). Als iemand zou denken dat de
Heilige Geest minder is dan de Vader of de Zoon, zou hij de woorden van de Heer Jezus
over godslastering in Mattheüs 12:31,32 ter harte moeten nemen. Elke godslastering zal
worden vergeven, zelfs godslasteringen tegen de Zoon, maar niet die tegen de persoon van
de Heilige Geest.
3. De Heilige Geest is een persoon en onderscheidt zich van de Vader en de Zoon.
Laten we eens zorgvuldig kijken naar een paar activiteiten van de Heilige Geest: (1) Toen de
Heer Jezus werd gedoopt, verklaarde de Vader uit de hemel: ‘U bent Mijn geliefde Zoon, in U
heb Ik Mijn welbehagen!’ Daarna daalde de Heilige Geest op Hem neer als een duif (Luk.
3:21, 22). Hier worden de drie personen van de Godheid onderscheiden, die elk iets anders
doen. (2) We zien iets dergelijks in het werk van de verlossing: het is de Vader die ons heeft
liefgehad en ons Zijn Zoon gaf (Joh. 3:16). Het is de Zoon die is gekruisigd voor onze
zonden (1 Petr. 2:24). Het is de Heilige Geest Die in ons hart werkt, zodat we ons bewust
worden van de zonde, Christus gaan zoeken en vergeving van de zonde ontvangen (Joh.
16:7-10). (3) De komst van de Heilige Geest: De Zoon vraagt de Vader de Heilige Geest te
sturen. Dan sturen de Vader en de Zoon samen de Heilige Geest (Joh. 14:16-26, 15:26).
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Waarheid 4:

‘Er is maar één ware God’

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament stellen nadrukkelijk dat er slechts één God
is. ‘…De HEERE, onze God, de HEERE is één!’ (Deut. 4:35,39; 6:4). ‘Ik ben de Eerste en Ik
ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God’ (Jes. 44:6). ‘God is één’ (Gal. 3:20; Jak. 2:19).
De Bijbel staat ons niet toe te denken aan het bestaan van drie goden.

Conclusie
Als we deze vier waarheden samenvatten, concluderen we dat de Bijbel leert dat er maar
één ware God is, dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest God zijn. De Vader, de Zoon
en de Heilige Geest zijn afzonderlijke ‘personen’, zonder op te houden samen één God te
zijn. Deze Bijbelse leer heeft de naam Drie-eenheid gekregen.
Tot slot is het vermeldenswaard dat er een bepaalde gezag structuur binnen God Zelf is. De
Drie-eenhied is niet symmetrisch. Bijvoorbeeld, in zijn visioen zag Stefanus Jezus aan de
rechterhand van God (de Vader). Hij zag niet drie tronen. We leren dat God het hoofd van
Christus is (1 Kor. 11:3). De Vader heeft de Zoon uit liefde voor ons gegeven. Jezus kwam
om de wil van de Vader te doen. Later hebben de Vader en de Zoon samen de Heilige Geest
naar de aarde gestuurd.
Hoewel het wezen van de almachtige God een mysterie voor ons blijft, bidden we dat de
Heer ons ervoor moge bewaren dat we het gaan versimpelen of veranderen om deze
openbaring makkelijker te begrijpen of te verklaren. Het is een belangrijk stuk van Gods
openbaring over Zichzelf. Met Gods genade, laten we liever ‘strijden voor het geloof dat
eenmaal aan de heiligen overgeleverd is’ (Jud.1:3). Misschien kan het volgende diagram je
helpen om je deze belangrijke waarheden te herinneren en je helpen hen aan anderen uit te
leggen.
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