
DE DRIEËENHEID: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest 

Dit document somt een hele reeks argumenten op, die direct vanuit de Bijbel aantonen dat de 
leerstelling over ‘de Drieëenheid’ de waarheid van Gods Zelfopenbaring weergeeft. 
 
Niemand weet hoe de naam JHWH of Jahweh word uitgesproken omdat de Joden de naam van 
God niet mochten noemen. Zij spreken altijd over Adonai, wat letterlijk betekent: Mijn Here.  
 
Eén van de namen van God in de Hebreeuwse taal is Elohim. Het bijzondere aan deze naam is 
dat het een meervoudsvorm is van Eloah. God openbaart dus door deze naam dat Hij méér is 
dan Één. Daarnaast spreekt God verschillende malen in de bijbel over zichzelf in een 
meervoudsvorm:  
 

• Genesis 1: laat ONS mensen maken naar ONS beeld…  
• Genesis 11:7 tijdens de torenbouw van Babel zegt God: laat ONS nederdalen…  
• Jesaja 6:8  wie zal voor ONS gaan…  

 
Dit is overigens geen ‘majesteits-meervoud’, zoals onze koningin toepast. Die taal-vorm kent 
het Hebreeuws niet. 
 
Er zijn vele teksten die duidelijk laten zien dat Jezus, God en de Heilige Geest allen dezelfde 
Persoon zijn.  
 
1. Zowel God als Jezus worden “Verlosser” genoemd.  Toch hebben wij geen twee, maar één 

verlosser:  
 

• Jesaja 43:10,11 voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik ben de 
Here, en buiten Mij is er geen Verlosser.  

• Romeinen 11:26 de verlosser zal uit Sion komen (Jezus)…  
 

• Filippenzen 3:20 want wij zijn burgers van een rijk in hemelen, waaruit wij ook de Here 
Jezus Christus als Verlosser verwachten ....  

 
God zegt dus eerst dat Hij de enige Verlosser is, maar de bijbel zegt ook dat Jezus onze 
Verlosser is. Het kan dus niet anders dan dat de bijbel hier spreekt over één en dezelfde 
persoon.  

 
2. Paulus beleed Jezus Christus als Zoon van God, maar ook als God zelf:  
 

• Romeinen 9:5 …de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Voor het woord God wordt hier het woord “Theos” gebruikt.  
Vine's Dictionary of Greek New Testament Words zegt: Theos, in het Griekse geloof in meer 
dan één God, wijst op een god of godheid. Vandaar dat het woord aangewend werd door 
Joden en later door Christenen om de enige ware God aan te duiden. In de Septuangint 
(Griese vertaling van het Nieuwe Testament) wordt Theos vertaald met de Hebreeuwse 
woorden Elohim en Jehova.  Elohim geeft een indicatie van zijn kracht en Jezus Christus 
wordt dus in de oorspronkelijke Griekse vertaling  'JHWH’ genoemd.  

 
3. Zowel God als Jezus werden in de bijbel "Ik Ben" genoemd:  
 

• God noemde en openbaarde zichzelf in het O.T. aan Mozes als “Ik ben” in Exodus 3:14. 
In het Hebreeuws wordt hier de naam JHWH gebruikt wat vertaald wordt met Jahweh of 
Jehovah of Heere.  

• Jezus noemde zichzelf ook bij de naam van God, o.a. in het evangelie van Johannes: 
Johannes 8:58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: eer Abraham was, ben 
Ik. (in de Griekse Vertaling staat deze volgorde: ego eimi = Ik ben)  

 
Bijbelcommentaar op deze tekst (international vertaling, uit het Grieks) zegt: het is niet juist 
om “ego eimi” (Ik ben) te vertalen met “Ik was er al”. Jezus benadrukt zijn “eeuwig zijn” en 
zijn “goddelijkheid” met deze woorden. Jezus is in zijn wezen meer dan Abraham: Hij is, 
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Abraham werd. Daarin is het  wezen van de Here Jezus hetzelfde als dat van de Here God 
zoals Hij zichzelf geopenbaard heeft aan Mozes: Ik ben, die ik ben.  

 
4. Zowel God, als het lam (Jezus), zitten op één en dezelfde troon: De bijbel spreekt heel 

duidelijk over de troon van God in de Hemel.  
 

• Openbaringen 22:3 en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn den zijn 
dienstknechten zullen hem vereren.  
Er wordt gesproken over de troon en niet de tronen. Het is dus een troon van God en het 
Lam.  

• Zijn (niet hun) dienstknechten zullen Hem (niet hen) vereren. Hoewel dus God en het 
lam beiden genoemd worden, is er maar één troon, en één Wezen dat wordt vereerd. 

• Stefanus keek in de hemel toen hij gestenigd werd, en hij riep uit dat hij de heerlijkheid 
van God zag, en Jezus aan zijn rechterhand. 
Handelingen 7:55 Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de 
heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods.  
 
Het kan zijn dat Stefanus hier in zijn sterven een visioen kreeg, maar zelfs als dit niet zo 
was, dan nog zag hij niet God zelf, want de bijbel zegt: “niemand heeft ooit God gezien”. 
Stefanus heeft wel de Heerlijkheid van God gezien. Bovendien kon hij God niet zien, 
want God is een onzichtbare Geest. De reden waarom Jezus zich als zodanig aan 
Stefanus openbaarde was omdat God tot die tijd alleen in de persoon van Jezus voor 
Stefanus herkenbaar was om te zien.  
 
Ook Mozes, heeft niet God gezien, maar de Heerlijkheid  des Heren is aan hem voorbij 
gegaan. Anders kan de bijbel ook niet zeggen: Niemand heeft ooit God gezien.  

 
5. De apostel Johannes beleed Jezus als God:  
 

• Johannes 1:1 t/m 5,14. In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het 
Woord was God. Die was in den beginne bij God.  Alle dingen zijn door het woord 
geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het woord was 
leven, en het leven was het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet gegrepen. vers14 Het woord is vlees geworden en het heeft 
onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van 
de eniggeborene des Vaders vol van genade en waarheid.  

• Johannes 1:1 letterlijk Griekse vertaling: in het begin was het woord, en het Woord was 
bij God (Theos=JHWH) en God was het Woord.  

• Johannes 1:3 Letterlijk Griekse vertaling: alles door “Het” is geworden, en zonder Het is 
geworden ook niet één ding dat geworden is.  

• Eerst zegt de bijbel dat “Het Woord” God is, en dat God “Het Woord” is. Dan zegt de 
bijbel in vers 14 dat “Het Woord” vlees geworden is, en uiteindelijk ook nog dat alles 
door “Het Woord” geworden is.  

• Jezus heeft dus de aarde geschapen. “God sprak en het was er…”, maar ook:  
Hebr. 1:2 “…de Zoon, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft”.  

 
6. De schrijver van de Hebreeënbrief beleed Jezus als God:  
 

• Hebreeën 1:8 “..maar van de Zoon zegt Hij: “Uw troon, o God …”  
In tegenstelling met wat de Jehova’s Getuigen leren was Jezus dus niet alleen mens, 
maar Hij is ook God in het vlees.  

 
7. De schrijver van Openbaringen maakt duidelijk dat Jezus God is:  
 

• Openbaringen 1:8 Ik ben de Alpha en de Omega (de eerste en de laatste letters van het 
Griekse alfabet) zegt de Here God (Theos), die is en die was en die komt, de Almachtige.  

• Openbaringen 1:18 (dit zegt Jezus, de Zoon des mensen) Ik ben de eerste en de laatste, 
en de levende, en ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden…  
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Zowel God de Vader als Jezus claimen de eerste en de laatste te zijn, er kan er maar één de 
eerste en de laatste zijn. Jezus zei er niet achteraan dat Hij de eerste van de schepping was, 
zoals Jehova’s Getuigen beweren.  

 
8. De discipel Thomas beleed Jezus als God:  
 

• Johannes 20:28 Thomas noemt hier Jezus: mijn Here en mijn God. oorspronkelijk 
Grieks: Heer van mij, God van mij.  

 
Voor de Here wordt hier het woord “Kuriou” gebruikt, de tegenhanger van het O.T. woord 
voor de heer: “Adonai”.  
Voor God wordt hier het woord “Theos” gebruikt, de tegenhanger van het O.T. woord voor 
God: “JHWH” of “Jahweh”.  
Thomas noemt Jezus dus Here of Adonai, maar ook God of JHWH. Jezus weerlegt of loochent 
dit niet. Hij zegt daarentegen: nu gelooft gij pas…  

 
9. Jesaja profeteerde Jezus, die ons als kind geboren zou worden gelijk zou zijn aan God de 

Vader:  
 

• Jesaja 9:5 Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij 
rust op zijn schouders en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige 
Vader en Vredevorst.  

 
Het kind dat ons geboren is wordt genoemd: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige 
Vader, en Vredevorst.  
Bijbelcommentaren verklaren deze duidelijk als een bewijs dat het kind Jezus niet alleen God 
of Vader wordt genoemd, maar ook werkelijk is.  

 
Deze tekst laat zien dat Jezus meer is dan alleen maar mens. Hij is tevens God de Vader, de 
Wonderbare Raadsman, en dat is weer een benaming voor de Heilige Geest: Raadgever.  

 
Vader, Zoon en Heilige Geest worden hier in deze tekst dus als een drie-eenheid gezien.  

 
De Naam van God Elohim, duidt op die drie-eenheid, dit is ook een Hebreeuwse naam van 
God en is het meervoud van Eloah. Het meervoud duidt op de drie-eenheid.  

 
Waarom zou God zichzelf een naam geven in meervoudsvorm, tenzij Hij een meervoudig God 
is? 

 
10. Het bewijs van Jezus’ Goddelijkheid door de Heilige Geest:  
 

Ook als we kijken naar de Heilige Geest (nieuwe testament) of de Geest Gods (oude 
testament) of de Geest van Jezus (Handelingen 16:6,7) moet duidelijk zijn dat de bijbel hier 
niet spreekt over drie verschillende geesten maar over een en dezelfde geest, echter in drie 
verschillende belichamingen of manifestaties.  

 
In Handelingen 5 komt de Heilige Geest heel duidelijk als God naar voren.  
 
Petrus zegt daar tegen Annanias: Annanias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de 
Heilige Geest te bedriegen? Niet tegen mensen hebt gij gelogen, maar tegen God.  
 
Het liegen tegen de Heilige Geest wordt hier dus hetzelfde gezien als liegen tegen God.  

 
11. De ontmoeting tussen God en Abraham:  
 

Ondanks dat de bijbel zegt dat niemand ooit God heeft gezien, heeft Abraham verschillende 
ontmoetingen met God gehad. Echter nooit met God als Geest, want dat was onmogelijk 
zonder te sterven, maar wel heeft Hij manifestaties van God gezien.  
 
• Genesis 14:18-24 spreekt over Abrahams ontmoeting met Melchisedek:  
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18 En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester 
van God, de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abram door 
God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, 20 en geprezen zij God, de 
Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles 
de tienden. 21 De koning van Sodom nu zeide tot Abraham: Geef mij de mensen, en 
behoud de have voor u. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom: Ik zweer bij de 
Here, bij God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde; 23 Zelfs geen draad of 
schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen: Ik heb 
Abraham rijk gemaakt! 24 Geenszins, alleen wat de knechten hebben verteerd en het 
aandeel der mannen die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun 
aandeel ontvangen.  

 
Bijbelcommentaren geloven dat dit God zelf was, in de belichaming van een man. Zoals 
God zich ook wel eens manifesteerde als de “Engel” des Heren.  

 
Melchisedek wordt hier de koning van Salem genoemd. Salem is de oorspronkelijke 
naam voor het latere Jeruzalem. Hiermee wordt hij dus eigenlijk gelijkgesteld aan Jezus 
die in Lukas 19:38 Jeruzalem’s koning werd genoemd:  

 
• Lukas 19:38 en zei zeiden: gezegend Hij die komt, de Koning, in de naam des heren: in 

de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen.  
 
De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt over Melchisedek als iemand zonder vader of 
moeder, en zonder begin of einde:  
 
• Hebreeën 7:1-3 Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste 

God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en 
hem zegende, 2 aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst 
volgens de uitlegging [van zijn naam]: koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning 
van Salem, dat is: koning des vredes; 3 zonder vader, zonder moeder, zonder geslachts-
register, zonder begin van dagen of einde des levens, en aan de Zoon van God 
gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos.  

 
Melchisedek moet dus een bovennatuurlijk wezen zijn geweest. Geen vader of moeder, 
geen begin en geen einde, en aan de Zoon van God gelijkgesteld. Heel duidelijk worden 
Jezus en Melchisedek dus als één en dezelfde persoon gezien.   

 
• In Genesis 18:1, 2 komen 3 mannen bij Abraham. Zij zijn niet herkenbaar als zodanig, 

maar de bijbel zegt dat het de Here is, met twee engelen. In de oorspronkelijke vertaling 
wordt ons woord Here steeds vertaald met Jahweh. De Nieuwe Wereldvertaling van de 
Jehova’s Getuigen vertaalt Here met Jehova.  

 
Genesis 18:1 En de Here verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op 
het heetst van de dag in de ingang der tent zat. 2 En hij sloeg zijn ogen op en zag, liep 
bij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet, en boog zich ter aarde;  
 
Jehova’s getuigen beweren dat het 3 engelen waren die bij Abraham kwamen maar de 
bijbel is duidelijk:  

 
Genesis 18:22: ‘Toen wendden die mannen (engelen) zich vandaar en gingen naar 
Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Here.’  
 
De engelen gingen naar Sodom, maar de Here bleef bij Abraham staan.  
 
Genesis 19:1 ‘En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom.  
 
Van de drie mannen die bij Abraham kwamen, waren er twee engelen en geen drie, 
anders had in bovenstaand vers moeten staan: en de andere twee engelen kwamen in 
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de avond te Sodom. De derde man was duidelijk de Here in de belichaming van een 
man, want ze werden door niemand als engel herkend.  

 
Dan spreekt Genesis 19:24 twee keer over de Here, de ene zit in de hemel, de andere is 
nog steeds op aarde.  
 
Genesis 19:24 Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen. Van de 
Here uit de hemel en hij keerde die steden om.  
 
Terwijl God als Geest nog in de Hemel was, was hij ook in de gedaante van een mens op 
aarde. Dit deed hij trouwens ook in de Hof van Eden bij Adam en Eva; zij konden hem 
“horen” wandelen in de Hof.  

 
Als God zo vaak in de gedaante van een engel, of een mens, of als Melchisedek naar 
deze aarde kon komen, waarom zou hij dat dan ook niet kunnen in de persoon van Jezus 
Christus.  
 
Daarom is Jezus niet half God en half mens en ook niet of God, of mens, maar Hij is 
volledig God en volledig mens. Dit is onbegrijpelijk voor ons, met ons verstand niet te 
beredeneren. Het is één van de mysteries van God.  
 
Als God had Jezus alle heerschappij in de hemel en op aarde maar tegelijk had hij als 
mens angsten en bezorgdheid en strijd en kon hij over God spreken als zijn vader en 
zelfs als zijn meerdere. Als mens was hij gelimiteerd, maar als God en als Heilige Geest 
kon hij overal tegelijk zijn en bewegen.    
 
Als wij tot bekering komen en Jezus in ons hart vragen, dan komt hij in ons hart in de 
Heilige Geest. Het is Zijn Geest die in ons komt wonen. Daarom zegt de bijbel dat ons 
lichaam een tempel is van De Heilige Geest die in ons woont.  

 
12. Het boek Titus stelt: God = Heiland en Heiland = Jezus Christus. 
 

• Titus 1,3  
die mij is toevertrouwd in opdracht van God, onze Heiland 

• Titus 1,4  
aan Titus, mijn waar kind krachtens (ons) gemeenschappelijk geloof: genade zij u en 
vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland.   

• Titus 2,10  
of oneerlijkheid, maar alle goede trouw bewijzen, om de leer van God, onze Heiland, in 
alles tot sieraad te strekken.   

• Titus 2,13  
verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en 
Heiland, Christus Jezus,   

• Titus 3,4  
Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen,   

• Titus 3,6  
die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland,   
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