
Bijbelse doctrines 

Doctrine van de Drie-eenheid-Les 4-de Drie-eenheid en de eerste christenen 

 
Inleiding 

In de jaren na de dood van de laatste apostel, Johannes, 
waren er vele pogingen van christelijke theologen om 
God te definiëren en uit te leggen aan de kerk. 
Verklaringen van geestelijke realiteit aan aardse wezens 
zullen altijd kort zijn; De uitleg van sommige leraren was 
een beetje vreemd, terwijl anderen zonk in ketterij. De 
fouten die in de post-apostolische tijden werden gepresenteerd, varieerden van Jezus als geheel God 
en hij leek alleen op een mens (Docetisme), totdat hij geschapen was in plaats van eeuwig 
(Adoptionisme, Arianisme, en anderen), ook drie afzonderlijke goden in dezelfde familie (Tritheïsme) 
te zijn, tot de enige God die drie verschillende rollen speelt op verschillende tijdstippen (Modalisme, 
monarchisme). 
 
I. DE BEHOEFTE VOOR EEN DEFINITIE 
Omdat er geen religie kan bestaan zonder te weten wie of wat zijn volgelingen aanbidden, was er een 
grote behoefte om God te definiëren op een manier dat alle volgelingen van het Christendom het eens 
zouden zijn als "officiële" of orthodoxe doctrine. En als Jezus niet God was, waren alle christenen 
ketters voor het aanbidden van een geschapen wezen. 
 
Het lijkt erop dat de vader van de kerk Tertullianus (160-225 A.D.) de eerste was die de term Drie-
eenheid aan God toepast. Tertullianus gebruikt de term tegen Praxeus, geschreven in 213 om de drie-
eenheid te verklaren en te verdedigen tegen de leringen van zijn tijdgenoot Praxeus, die de 
monarchism ketterij omarmde. Vanaf daar kunnen we meer dan een eeuw van discussie, schisma en 
debat in de kerk naar de Raad van Nicea in het jaar 325, toen de drie-eenheid uiteindelijk werd 
bevestigd als officiële doctrine van de kerk. 
 

Een zorgvuldige studie van het woord van God onthult de Drieëenheid 

Theologie is de poging van gebrekkige mensen om de woorden van de Bijbel te begrijpen, net zoals 
de wetenschap is de poging van gebrekkige mensen om de feiten van de natuur te begrijpen. Alle 
feiten van de natuur zijn waar, net zoals alle originele woorden van de Bijbel waar zijn. Maar mensen 
zijn beperkt en maken veel fouten, zoals de geschiedenis voortdurend bewijst. Dus, waar er fouten of 
onenigheid in de wetenschap of theologie, beide disciplines hebben methoden van correctie. De 
geschiedenis van de vroege kerk onthult dat veel oprechte christelijke gelovigen "verkeerd waren" bij 
het definiëren van de aard van God (een grote les over de behoefte aan nederigheid). Maar door een 
zorgvuldige studie van Gods woord, de kerk was eindelijk in staat om te verwoorden wat de Bijbel 
duidelijk onderwijst en wat ze wisten om waar te zijn: God bestaat als een eeuwige drie-eenheid. 

II. DE GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA 
De Raad van Nicea was een Assemblee van christelijke bisschoppen die plaatsvond tussen 20 mei en 
19 juni 325 in de stad Nicea van Bitinia in het Romeinse Rijk. Deze stad wordt nu genoemd in het Turkse 



Iznik en maakt deel uit van de provincie Bursa in Turkije. Het werd bijeengeroepen door de Romeinse 
keizer Constantijn en wordt beschouwd als de eerste Wereldraad. 
 

Na zorgvuldige bestudering van de Schriften over dit onderwerp, kwamen de christelijke bisschoppen 
van die tijd naar het volgende geloofbelijdenis: 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, die het zichtbare en het onzichtbare heeft gemaakt.  
 
En in de ene Heer Jezus Christus, de zoon van God, de eniggeboren, geboren uit de Vader, dit is uit het 
wezen van de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtige God uit waarachtige God, geboren niet 
gemaakt, in wezen gelijk aan de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn zowel dat wat in de hemel is 
als dat wat op aarde is, die omwille van ons mensen, en omwille van ons heil is neergekomen en vlees 
is geworden en mens is geworden, geleden heeft en op de derde dag verrezen is, opgestegen is ten 
hemel en komende om te oordelen de levenden en de doden. 
 
En [wij geloven] in de Heilige Geest. 
 
En zij die echter zeggen “dat er ooit was dat Hij er niet was” en “dat alvorens Hij geboren was, Hij er 
niet was” en “dat Hij uit niet iets dat bestaat is voortgekomen, noch uit een andere hypostase of wezen, 
zeggende dat de zoon van God wisselvallig en veranderlijk is”, deze excommuniceert de katholieke 
(universele) kerk. 
 
Hier zien we hoe in deze Raad de Drieëenheid wordt verduidelijkt, waarin alle drie van dezelfde 
substantie zijn, maar tegelijkertijd drie verschillende personen. 
 
Conclusie 
De drie-eenheid, hoewel duidelijk beschreven in de Bijbel, blijft een mysterie voor de mens. Zoals we 
hebben gezien in eerdere lessen zijn 3 personen en één God. 
 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en 
onnaspeurlijk Zijn wegen! 
 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 
Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? 
Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
Amen. 
Romeinen 11.33-36 


