Bijbelse doctrines
Leer van de Drie-Eenheid-les 5- Toepassing van de leer van de Drie-eenheid
INLEIDING
We nader nu tot het einde van de studie van de leer van
de Drie-Eenheid, we hebben in de Bijbel gezien hoe God
zich in drie verschillende personen openbaart, en toch is
Hij één God. Nu zullen we het hebben over de
toepassing van de Drie-eenheid in ons leven.
I. DE DOCTRINE VAN DE DRIE-EENHEID HELPT ONS OM
ONS GEBEDS LEVEN CORRECT TE ORDENEN
Toen de discipelen naar Jezus kwamen en zeiden, Leer ons om te bidden, hoe leerde Jezus hen om te
bidden? Hij leerde hen om tot de Vader te bidden. ' Onze Vader, die in de hemel is, uw naam.. ' Onze
gebeden moeten aan de Vader worden gericht. Jezus zei ook, alles wat je in mijn naam vraagt, ik zal
het voor je doen. Dan moeten we tot de Vader komen in de persoon en het gezag van de Zoon. Het is
omdat we in Christus zijn dat we de troon van de Heilige God durven benaderen, met ons verzoeken,
hoewel we zondige wezens zijn. Dan doen we dat in de kracht van de Heilige Geest. Vergeet niet dat
Paulus zegt in Romeinen 8:26-27 En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons. Want
we weten zelf niet goed wat en hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt Zelf voor ons met zuchten
die niet in woorden zijn uit te spreken. En God, die weet wat er in het diepst van ons hart is, weet wat
de Geest wil. Want wat de Geest voor de gelovigen bidt, is volgens de wil van God.
Dus, hoewel we soms tot de Here Jezus bidden of de aanwezigheid van de Heilige Geest inroepen,
zou het normale model voor ons gebed leven moeten zijn gericht tot de Vader in het gezag en de
naam van de Zoon en met de kracht van de Heilige Geest.
II.DE LEER VAN DE DRIE-EENHEID IN DE DOOP
a) Zoals we al hebben gezien in de vorige lessen is de Drie-Eenheid aanwezig bij de doop van Jezus en
wordt geregistreerd in de vier evangeliën (Mattheüs 3:13-17; Markus 1:9-11; Lucas 3:21-22; Johannes
1:29-34). We zien hoe de Vader sprak in het doopsel van Jezus, zeggende dat hij erg blij was met
Jezus. De Geest daalde op Jezus als een duif bij zijn doop.
Het resultaat is dat Jezus in zijn doopsel met ons identificeerde, wat betekent dat we in het beeld van
God geschapen zijn, maar dat we worden aangetast door de zonden die we begaan hebben en de
zonden die tegen ons zijn begaan. Onze redding begint met deze Drie-eenheid basis.
b) De uitnodiging tot de doop is gebaseerd op de Drie-eenheid. Na de dood en opstanding van Jezus
en vóór zijn hemelvaart naar de Vader geef Hij zijn discipelen opgedragen om in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest te dopen. We zijn gedoopt in de naam van de Drie-eenheid.
(Mattheüs 28:19)
Het resultaat is dat we verenigd zijn met de Vader die onze redding voor de grondlegging van de
aarde voorstelde, aan de Zoon die onze redding in de volheid der tijden bereikte, en aan de Geest die

dagelijks voor ons het goede nieuws van onze redding toepast. Onze God nodigt eenieder van ons uit
om bij Hem en zijn immense liefde te voegen.
III. DE LEER VAN DE DRIEËENHEID EN DE EENHEID
Als christenen zijn we geroepen om in eenheid te wandelen. We volgen het grote voorbeeld van de
Drie-eenheid voor de eenheid.
a) De drie-eenheid en de eenheid in de gemeente. Jezus bad tot de Vader dat we één kunnen zijn als
hij en de Vader één zijn (Johannes 17.21-23):
opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat
de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt
en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
We zien hier een uitnodiging van Jezus om één te zijn, en dus nemen we ook deel aan de drie-eenheid.
¡Glorie aan God! Kunt u zich het voorrecht voorstellen dat we hebben? Als we verenigd zijn, laten we
de wereld zien hoe God is, volmaakt in de unie.
b) De drie-eenheid en het gezin
We zien hoe in de Drie-eenheid God drie personen is en dezelfde macht en autoriteit hebben. Toch
spelen de drie personen voor het heilsplan verschillende rollen, die aan elkaar worden onderworpen,
De Zoon aan de Vader en de Geest aan de Zoon. Op dezelfde manier in het gezin zijn mannen en
vrouwen gelijk (Galaten 3.28), maar in het familieplan is er onderwerping (Colossenzen 3.18-21,
Efeziërs 5: 21-33). Ook zien we dat God ziet het huwelijk als één eenheid ook al zijn die 2 personen
(Mattheüs 19:5).
Conclusie
We zijn gekomen aan het einde van deze les over de Drie-Eenheid. We hebben de Bijbel rondgetoerd
en duidelijk bewijs over de drie-eenheid gezien. De drie-eenheid zal altijd een mysterie zijn, maar we
kunnen duidelijk zien dat er 3 verschillende personen in één wezen zijn, God. Deze volmaakte Unie in
volmaakte liefde toont ons de grootheid van onze God.

