
Bijbelse Doctrines 

Leer van de Drieeenheid-Les 1-één God 

Deuteronomie 6,4, Jesaja 45:5a, 18, Markus 12:29 
 
Inleiding 

In deze les beginnen we met het onderwerp van de doctrine van de Drieeenheid. Helaas heeft de 
gemiddelde christen weinig begrip van de leer van de drie-eenheid. Als je een gesprek begint met 
een Jehovah's getuigenis aan je deur, vrees ik dat de gemiddelde christen volledig overweldigd zal 
zijn en niet in staat is om haar trinitaire geloof te verdedigen. In feite, als je diep onderzoekt, het 
blijkt waarschijnlijk een ketter in de ogen het verdedigen van de Drieeenheid. Het is dus belangrijk 
dat we leren over de leer van de Drieeenheid om ervoor te zorgen dat we het nauwkeurig 
begrijpen. 

I. ÉÉN God 
1. Één God in het Oude Testament. 
In zowel het Oude Testament als het nieuwe Testament vinden we dat deze leer wordt onderwezen: 
monotheïsme, er is maar één God. We zien in Deuteronomie 6:4: "Hé, Israël: De HEER onze God, is 
één." Dit is de fundamentele bekentenis van het jodendom, de zogenaamde ' Shema '. De eerste 
clausule van die bekentenis is de eenheid van God: er is maar één GOD. 
In 1 Koningen 8:60: dit is Solomon's zegen ter gelegenheid van de toewijding van de tempel. Hij bidt 
"dat alle volken van de aarde kunnen weten dat Heer God is; Er is geen ander. " Er is dus geen God, 
maar de Heer, de God van Israël. 
 
Jesaja 45:5e, 18e: 
Ik ben de Heer, en er is geen ander, afgezien van mij is er geen God.... Want aldus zegt de Heer, die 
de hemelen schiep (hij is God!), die de aarde vormde en het maakte (hij richtte het op; hij creëerde 
geen chaos, hij vormde het om te worden bewoond!): ' Ik ben de Heer, en er is geen ander. 
 
Dan is de God van Israël de enige God die bestaat. Er is geen andere God. 
In Jesaja 44, vindt u uitgebreid een satirische kritiek van de heidense goden van Israëls buren. 
 
2. Één God in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament leerden en geloofden de christelijke 
volgelingen van Jezus hetzelfde: er is maar één God. Neem bijvoorbeeld Markus 12:29. Jezus wordt 
gevraagd wat het belangrijkste gebod is, en ' Jezus antwoordde, ' de eerste is, ' Luister, Israël! De 
Heere, onze God, de Heere is één. ' Hier haalt hij de Shema op als het fundamentele gebod en de 
bekentenis van Israël en bevestigt hij het Joodse monotheïsme. 
 
Evenzo, in Romeinen 3:29-30A, Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, 
ook van heidenen.Het is toch immers één en dezelfde God. " Toen had Paulus de Joodse God niet als 
een van de vele. Hij zegt dat de God van Israël in feite ook de God van de heidenen is, omdat er 
slechts één God is en daarom kunnen zowel Joden als heidenen zich verenigen in de aanbidding van 
de ene ware God. 
 
In 1 Korintiers 8:4, in het aanpakken van het thema van de heidense afgoderij, Paulus zegt: "wat 
betreft de consumptie van voedsel aangeboden aan idolen, we weten dat een idool heeft geen reëel 



bestaan, en dat er geen God maar één." Idool goden zijn geen echte goden. Ze zijn een figurtief van 
verbeelding. In feite, zegt hij, er is geen God maar één: de God van Israël. 
 
1 Timoteüs 2:5: ' want er is een God, en er is een bemiddelaar tussen God en de mensen, de man 
Christus Jezus '. Nogmaals, Paulus bevestigt de eenheid van God: er is een God en een bemiddelaar 
tussen God en de mens. 
Ten slotte, in Jakobus 2:19, zegt Jakobus: ' je gelooft dat God één is; Je doet het prima. Zelfs de 
demonen geloven, en ze huiveren! ". Dus zelfs demonische krachten zijn monotheïstisch, zelfs 
demonen geloven dat er een ware God is en sidderen omdat ze onder de toorn en veroordeling van 
God zijn. 
Dus, om het voor de hand liggende te zeggen, het is duidelijk dat de Bijbel leert dat er slechts één 
God is, en de oude en nieuwe testamenten zijn het erover eens dat dit de God van Israël is. 
 
II- Drie verschillende personen in God 

Bovendien is het volgende punt dat in de Schriften wordt onderwezen dat er drie verschillende 
personen in God zijn. Laten we eens kijken naar elk van de drie personen: de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Ten eerste, God de Vader. De Schriften leren dat God de Vader een ander persoon 
is. Zie Matteüs 11:27, 26:39, Johannes 14:14-17, Psalm 89:26, Jesaia 63:16, Matteüs 6:9.  

Dan leren de Schriften dat God de vader anders is dan de Zoon en de Geest, en dat de Vader God 
is. Hij is de God van het Oude Testament. In feite, dit woord "God" in het Grieks, ho Theos (wat 
letterlijk betekent "de God"-het artikel Ho is het mannelijke definitieve artikel) over het algemeen, 
in het nieuwe Testament, verwijst naar God de Vader. Wanneer de auteurs van het nieuwe 
Testament iets over God zeggen (ho theos), praten ze over de Vader. 

Paulus ' gebruikelijke groet in zijn brieven was bijvoorbeeld om zoiets te zeggen: ' dank u en vrede 
van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. ' Dan identificeert de Vader met God, God de 
Vader. Vergelijk wat Paulus zegt in Galaten 4:4-6:  
 

Hier worden de drie personen van de Drieëenheid genoemd. Wanneer hij zegt dat ' God ' zijn Zoon 
stuurde, ' God ' stuurde de Geest, God betekent de Vader. Dat is duidelijk, want de Geest leert ons 
om aan God te roepen: "Abba! Vader! ' Dan verwijst ' God ' in het nieuwe Testament meestal naar 
de persoon van de Vader. Maar dan zegt hij dat de Vader stuurt de Zoon (die is Jezus) en dan 
stuurt hij ook de Geest van zijn Zoon naar ons hart, waarmee we schreeuwen "Abba! Vader! " 

Het is heel interessant om het nieuwe Testament in dit licht te lezen. Als je iets over God leest, is 
het meestal over God de Vader. Zo het eerste punt is dat de vader een ander persoon is, en de 
vader is God. 
 

Conclusie 
We hebben gezien dat er in zowel het Oude Testament als het nieuwe Testament slechts één God 
is. We beginnen te zien dat er drie verschillende personen in God zijn. We hebben over God de 
vader gezien en in de volgende les zullen we door de zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. 


