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BASISCURSUS deel 1 
 

Wie is God? 
 

God kennen 

In de eerste les gaan we het hebben over: wie is God?  

We lezen Joh. 17:3. Jezus zegt daar dat het kennen van God en van Hemzelf eeuwig leven is. 

Kennen van God is dus van eeuwig-leven belang! 

Kennen van God is overigens niet alleen kennis over God, maar kennen over, gecombineerd 

met het kennen door omgang met God! Dat is kennis die het kennen te boven gaat, zoals 

Paulus zegt in Efeze 3:19. 

Dat brengt ons bij een belangrijk gegeven: GOD IS EEN IEMAND, EEN PERSOON! 

Hij is iemand met gevoelens, met verstand en een wil, iemand die relaties aangaat, met wie je 

kunt praten, iemand die mee leeft en meevoelt, iemand die persoonlijk belang in ons stelt en 

het fijn vindt dat wij belang in Hem stellen. 

 

Hoe kunnen we God kennen? 

Een grote vraag is, hoe kun je God kennen?  

We kunnen God kennen omdat Hij zich openbaart aan ons. Hij laat van Zich zien en laat van 

Zich horen.  

Een eerste wijze van zichzelf openbaren is door de schepping, zijn werk heen. Psalm 19 

vertelt hierover: 
1 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; 
2  de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. 
3  Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: 
4  toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. 

 

De natuur vertelt en predikt over God, laat iets van Hem zien aan ons van Zijn grootheid. God 

wordt dus kenbaar door wat Hij gemaakt heeft. Ook Paulus geeft dit aan in Rom.1:20,21 
      Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de 

schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen 
verontschuldiginghebben. 
 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 
overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 
  

Deze kennis van God is beperkt. Zijn bestaan, zijn kracht, zijn macht en zijn verstand wordt 

kenbaar, zichtbaar. De natuur kan adembenemend zijn! Toch blijft veel van Hem verborgen.  

Daarom openbaart God zich ook op andere manieren. Belangrijk voor ons is de openbaring in 

de Bijbel. Dit boek vertelt ons van Gods omgang met de mensen in de geschiedenis, wat Hij 

zei tegen mensen, hoe Hij met hen omging, wat hij van hen vroeg, hoe hij handelde in allerlei 

omstandigheden. Kortom Hij openbaart daarin Zijn gedachten en Zijn wegen. Daarom is het 

voor ons zo belangrijk de Bijbel te lezen en te overdenken. We leren daarin de Schepper van 

hemel en aarde kennen! 

Om hem helemaal te kennen in wie Hij is, is God mens geworden en laat Hij zich kennen in 

Zijn zoon. Het Nieuwe Testament is vol van deze grote openbaring. Johannes zegt in Joh.1:18 
  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft 

Hem doen kennen. 

Jezus heeft God aan ons laten zien. Daarom wordt Hij ook het beeld van God genoemd. Wil je 

weten wie God is? Wil je weten hoe God reageert? Kijk naar Jezus en je weet het! Het leven 

van Jezus vind je in de Bijbel. Daarom is de Bijbel voor ons zo belangrijk. 

 

God kennen door Zijn naam. 
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In de Bijbel is naamgeving iets belangrijks. De naam openbaart iets over de persoon of de 

zaak. De naam vertelt wat over die persoon. God wordt met verschillende namen genoemd. 

Wij gaan hier in op de namen van God. 

1. Elohim (God)  

Eigenlijk is dit geen naam maar een titel. God wordt „God‟ genoemd. Dit is om Zijn 

wezen als anders dan de mensen te beschrijven. Hij is een wezen van een andere orde 

dan de mensen. Hoewel wij naar zijn beeld gemaakt zijn, is Hij wel heel duidelijk 

onderscheiden van ons. Hij is Schepper en zelf ongeschapen en eeuwig; wij zijn 

maaksel, stof en kortlevend. Hij is geest en geen vlees zoals wij. 

Het bijzondere aan God in de Bijbel is dat Elohim meervoud is. Letterlijk staat er dus 

goden… Dit meervoud is om Hem te onderscheiden van de andere (af)goden. Zijn 

macht is alle goddelijke kracht samen. De afgoden zijn niets vergeleken met Hem. 

 

2. Adonai (Heer). 

Ook dit is een titel van God. Het duidt zijn macht aan. God is Heer over alles. Hij is 

souverein. De mensen, de engelen en alle andere machten, zijn ondergeschikt aan 

Hem. Daarom is Hij de Heer der Heerscharen, de Koning en de Rechter, hoog 

verheven boven het woelen van de volken (Psalm2),  Hij is de Eerste en de Laatste, 

het begin en het einde, de alfa en de omega. Alles is van Hem afhankelijk. Paulus zegt 

in Rom. 11:36 “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen”. 

 

3. JHWH (HEER) 

In Exodus 3 roept God Mozes om voor Hem op te treden. Mozes vraagt God dan naar 

Zijn naam. God antwoordt dan in Exodus 3:14 “Ik ben die Ik ben” God geeft geen 

„échte‟ naam. Hij duidt met deze omschrijving veel aan van wie Hij is.  

Elke naam zou te weinig zeggen van Hem. “Ik ben die ik ben” laat veel ruimte voor de 

grootheid van God. Ik ben kan eindeloos aangevuld worden. Dit gebeurt dan ook veel! 

Vaak zijn er uitbreidingen die iets van God weergeven in aanvulling op zijn naam.Een 

naam die te weinig zegt zou Hem onvoldoende beschrijven.  

Verder wil God zeggen dat Hij de aanwezige is! Hij is er, actief aanwezig, in ons 

midden. Dat benadrukt Hij in vers 12 in dit gesprek met Mozes. 

Verder wil God met deze naam ook iets aanduiden van Zijn eeuwige aanwezigheid. Je 

kunt ook vertalen “Ik zal zijn die Ik zal zijn”. Hij is degene “die is, die was en die 

komen zal” zie bijvoorbeeld Openb.1:8.  

De NAAM die God dan geeft is Jahweh (meest waarschijnlijke uitspraak). Dit 

betekent zoiets als „Hij is‟. Dit is in het OT de eigennaam van God.  

 

4. Vader 

Jezus maakt ons de naam van God bekend die nog weinig bekend was ( Joh.17:6). 

Deze naam is ook een aanduiding van wie God is. God is Vader. In Joh.17:6 zegt 

Jezus dat deze naam bedoeld is voor hen die van God zijn. Waarom? Het is een 

intieme aanduiding! Wij mogen God zelfs Abba noemen, een intieme gezinsnaam, 

zoals bij ons Papa. De Heilige Geest wil ons leiden om dat te zeggen ( Rom. 8:15). 

God wil onze Vader zijn, onze hemelse Vader. Zijn kinderen kennen geen vrees voor 

Hem of afstand tegenover Hem. Hij wil hen liefhebben, voor hen zorgen, hen 

opvoeden en hen laten delen in de heerlijkheid van Christus. Dit is de aanspreektitel 

die wij dagelijks mogen gebruiken: Vader!  

Jezus zelf leert ons dat, de Heilige Geest betuigt ons dat, God zelf roept het naar ons. 

God wil onze Vader zijn in de meest volmaakte vorm die maar denkbaar is. Hij zorgt 
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voor ons, voedt ons op, onderricht ons, komt ons te hulp, begrijpt ons en leidt ons. 

Zijn vaderschap geeft ons rust en vertrouwen in het leven. 

 

Gods wezen 

Drie-een 

De Bijbel leert ons dat er maar één God is en dat die God één is. God is niet gedeeld en er zijn 

ook geen drie goden. Wel laat de bijbel ons zien dat Gods wezen zich openbaart in drie 

personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hier enkele teksten die dit onderstrepen: 

Matth. 28:19; 1 Cor.12:4-6; 2 Cor.13:13.  De meest Bijbelse benadering van de drie-eenheid 

(een woord dat niet in de Bijbel staat) is die van Spreker, woord en Geest. Als God spreekt 

ademt Hij en brengt een klank voort. De adem van God is Zijn Geest, Zijn innerlijk en Zijn 

leven. De boodschap van God is Zijn woord, Zijn Zoon. Dit zie je al in Gen.1. God sprak en 

het was er. Daarom kan Johannes ook zeggen dat alle dingen door het woord geworden zijn 

(Joh.1:3). Het is niet de vraag of de Vader de Schepper was of de Zoon. Dat is een rare niet 

mogelijke vraag. De ene God schiep! We kennen en vereren Hem in drie, maar niet als drie 

goden! 

 

De “allen” 

God kan omschreven worden als alomtegenwoordig, almachtig, alwetend. Nietszeggende 

woorden als het alleen maar wetenschap is. Veelzeggend als het betreft de ervaring van de 

levende aanwezigheid van God in je leven. Nooit is Hij er niet! Nooit kan Hij niet! Nooit weet 

Hij niet! Psalm 121 zegt: “Zie de bewaarder van Israel sluimert noch slaapt. De HEER is uw 

bewaarder, de HEER is uw schaduw aan uw rechterhand”. Deze eigenschappen zitten al in 

Gods naam. Hij is er, onafwendbaar! Hoeveel te meer voor ons in wie God woont en in wie 

wij zijn! 

 

Gods karakter 

Hoe is God? De Bijbel vertelt ons veel over God. Als God zich aan Mozes openbaart dan 

roept Hij zijn naam voor zich uit. In Exodus 34:5-7 vind je dit: 
  En de HERE daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des HEREN uit. 
  De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, 
groot van goedertierenheid en trouw, 
 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; 
maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan 
kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. 

Heel wat karaktertrekken van God die ook nog gemakkelijk uitgebreid kunnen worden!. In de 

Bijbel vind je veel omschrijvingen van God die Hem tekenen in Zijn karakter: Erbarmer, 

Ontfermer, Rechter, Vader der wezen en richter der weduwen, Heilige Israels, Helper, Vaste 

Rots enzovoorts. Wij staan stil bij twee basiskaraktertrekken van God. Beide komen voor in 1 

Johannes. Het eerste is „God is licht‟, de tweede is „God is liefde‟. 

 

1. God is licht  

Johannes schrijft in 1 Joh.1:5 “en dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben en u 

verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis”. Het woord licht geeft 

veel aan over Gods karakter. Het duidt op Zijn heiligheid, Zijn waarheid, Zijn integriteit, Zijn 

betrouwbaarheid, Zijn trouw, Zijn rechtvaardigheid, Zijn naijver, Zijn onafhankelijkheid en 

ga maar door! Johannes geeft ook een negatieve omschrijving: Er is in God geen duisternis. 

God kent geen kwaad in Zich, veroorzaakt geen kwaad en leidt niet naar kwaad. Het kwade 

bestaat niet in Hem.  

Gods licht is zo gigantisch, zo sterk dat de Bijbel zegt dat “Hij een ontoegankelijk licht 

bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan” (I Tim.5:16). Mensen met duisternis 
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gaan weg van het licht zegt Johannes in Joh. 3:19, 20. Je ziet dit geïllustreerd in Jesaja 6:1-6 

en in Lucas 5:4-11.  

God is licht staat nauw in verband met Zijn heiligheid. Heilig wil zeggen stralen, schitteren en 

afgescheiden zijn. Dat God heilig is heeft betrekking op zijn Totaal Anders zijn! Hosea zegt 

in 11:9 “Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden”. Tegenover de mens in zijn 

onheilig en zwak bestaan staat de grote, schitterende God die Licht is! In zijn heiligheid kan 

God ook gezien worden als een verterend vuur. Je kunt niet met Hem spotten… Hij duldt 

geen andere goden of zaken die een plaats krijgen naast of zelfs boven Hem. In die zin is God 

een naijverig of jaloers God. Zijn heiligheid maakt Hem ook betrouwbaar. De Bijbel is 

duidelijk er over dat God niet alles kan… Hij kan bijvoorbeeld niet liegen, niet ontrouw zijn, 

zichzelf niet verloochenen. Wat Hij zegt is waarheid, want Hij is de Waarheid.  

 

Jezus heeft ons in Matth.6:48 geleerd volmaakt te zijn zoals onze Hemelse Vader volmaakt is. 

Dit vind je terug in 1 Joh.1: 5-10. Direct na de verkondiging God is licht vind je de toepassing 

op je leven. Leef in het licht, wandel met God! 

 

2. God is liefde. 

In 1 Johannes 4:8 en 16 vind je kernachtig: God is liefde. De fundamentele karakter- 

eigenschap van God. De liefde staat ook voor karaktereigenschappen als barmhartig, genadig, 

goedertieren en trouw. De Bijbel is vol van de liefde van God. De Vader houdt van ons 

(Joh.3:16), is voor ons (Rom.8:31), hield al van ons toen wij zwak, goddeloos, zondaren en 

vijanden van Hem waren (Rom.5: 1-10). Zijn liefde is een liefde van zelfovergave in Jezus. 

Hij toonde de liefde van Hem in de overgave in de dood van Christus. Johannes schrijft in 1 

Joh. 4:10 “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft 

liefgehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.” Gods liefde is 

onvoorwaardelijk en redeloos. Er was niets in ons waarom wij zijn liefde zouden verdienen. 

Jezus geeft in de gelijkenis van de verloren zoon hier iets van weer. De vader staat te wachten, 

uit te kijken, naar de terugkost van zijn verloren zoon! De gelijkenis van het verloren schaap 

vertelt ook van Gods liefde. De herder laat de 99 schapen achter in de woestijn om het éne 

schaap terug te halen. 

 

Ook hierbij laat Gods karakter ons niet onberoerd. 1 Joh.4 is het vervolg: ook wij moeten 

liefhebben, op de zelfde wijze als waarop God liefheeft! 


