


13. Vader, Zoon en 
Heilige Geest 
(3 en toch 1?!)



De drie eenheid:  Vader, Zoon en Heilige Geest

Bron: https://www.christianity.com/god/trinity/god-in-three-persons-a-doctrine-we-barely-understand-11634405.html



Er is toch maar één God?

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 
Daarom zult u de HEERE , uw God, liefhebben met heel uw 

hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 
Deuteronomium 6:4-5 HSV

Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat 
een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is 

dan Eén. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, 
hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en 
vele heren zijn), toch is er voor ons maar één God: de Vader, 

uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: 
Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. 

1 Korinthe 8:4-6 HSV



Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals 
de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart 

niet in beroering raken en niet bevreesd 
worden. U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd 

heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. 

Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat 
Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want 

Mijn Vader is meer dan Ik. 
Johannes 14:27-28 HSV

Geeft Jezus hier aan dat God hoger staat dan de Zoon?



Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben 
nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn 
broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader 

en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. 
Johannes 20:17 HSV

En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan , snelde 
er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en 

vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het 
eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: 

Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve 
Eén, namelijk God. 

Markus 10:17-18 HSV



Er is een ondergeschiktheid in de drie-eenheid: De Heilige Geest is 
ondergeschikt aan de Zoon en de Vader, de Zoon is ondergeschikt aan de Vader

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u 
zenden zal van de Vader, de Geest van de 

waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over 
Mij getuigen. 

Johannes 15:26 HSV

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat 
Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster 
niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik 

Hem naar u toe zenden. 
Johannes 16:7 HSV



Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, 
zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want 
Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij 

gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de 
toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 

Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het 
Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de 

Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat 
Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal 

verkondigen. 
Johannes 16:13-15 HSV



Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij 
weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe 

geschieden. 
Lukas 22:42 HSV

Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat 
van Johannes, want de werken die de Vader Mij 

gegeven heeft om die te volbrengen, juist die 
werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de 

Vader Mij gezonden heeft. 
Johannes 5:36 HSV



De Heilige Geest is ook God

En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw 
hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige 

Geest en een deel achtergehouden hebt van de 
opbrengst van het stuk grond?  

Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet 
van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst 
dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u 
deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet 

tegen mensen gelogen, maar tegen God.
Handelingen 5:3 - 5 HSV



Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn 
Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, 

totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot 
een voetbank voor Uw voeten. 

Psalm 110:1 HSV

Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus 
hun: Wat denkt u over de Christus? Wiens Zoon 

is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon . 

Jezus haalt de tekst uit Psalm 110:1 aan om aan te geven dat Hij Gods Zoon is



Hij zei tegen hen: Hoe kan David Hem dan, in de 
Geest, zijn Heere noemen, als hij zegt: De Heere 

heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn 
rechter hand , totdat Ik Uw vijanden neergelegd 

heb als een voetbank voor Uw voeten? 

Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan 
Hij dan zijn Zoon zijn? En niemand kon Hem 

een woord antwoorden, en ook durfde niemand 
Hem vanaf die dag meer iets te vragen.

Mattheüs 22:41-46 HSV



God en Jezus zijn Één

Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer 
dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn 
Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één. De Joden dan 

pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen. Jezus 
antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn 

Vader laten zien. 

Vanwege welk van die werken stenigt u Mij? De Joden 
antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een 
goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk 

omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. 



Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: 
Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden 

noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift 
niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen 
Mij , Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden 

heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods 
Zoon? 

Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan 
niet, maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan 

de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij 
is en Ik in Hem. 

Johannes 10:29-38 HSV



Als in het begin lees je dat God in meervoud spreekt 

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, 
naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de 

vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het 
vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren 

die over de aarde kruipen!  
Genesis 1:26 HSV

Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als 
één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, 
laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom 

des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!  
Genesis 3:22 HSV



Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij 
hun taal daar verwarren, zodat zij 
geen van allen elkaars taal zullen 

begrijpen. 

Zo verspreidde de HEERE hen vandaar 
over heel de aarde, en zij hielden op 

met het bouwen van de stad.
Genesis 11:7 - 8 HSV



Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met 
twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn 

voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: 
Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; 

heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! 
Jesaja 6:2-3 HSV

Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik 
zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier 
ben ik, zend mij. Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk:  
Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie 

voortdurend, maar u zult het niet opmerken.
Jesaja 6:8 - 9 HSV

De serafs zeggen driemaal “heilig”, later spreekt de Heere in vorm van “ons”



In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat dit Vader, Zoon en Heilige Geest is

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het 
water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en 

Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich 
komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn 

geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Mattheüs 3:16 - 17 HSV

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere 
Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 

namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan 
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar 

u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Johannes 14:16 - 17 HSV



Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid 
lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die 

het Hoofd is van iedere overheid en macht.
Kolossenzen 2:9 - 10 HSV

Want als het bloed van stieren en bokken en de as van 
de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen 
heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal 

het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest 
Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw 

geweten reinigen van dode werken om de levende God 
te dienen!

Hebreeën 9:13 - 14 HSV



Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de 
vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, 

Kappadocië, Asia en Bithynië,  uitverkoren 
overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, 

door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid 
en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: 
moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

1 Petrus 1:1 - 2 HSV

De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van 
God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met 

u allen. Amen.
2 Korinthe 13:13 HSV



Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst 
geloof en bid in de Heilige Geest,  bewaar uzelf in de 
liefde van God en verwacht de barmhartigheid van 
onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.

Judas 1:20 - 21 HSV

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: 
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga 

dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de 

Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 
heb, in acht te nemen.

Mattheüs 28:18 - 19 HSV
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