ER IS MAAR ÉÉN GOD
Door: Justin Johnson
“1 Joh. 5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en
deze Drie zijn Eén.

DE GODHEID VAN CHRISTUS: DE DRIE-ÉENHEID
--Er is één God – Deut. 6:4-5; Mark. 12:29; Gal. 3:20.
--Er zijn drie die God worden genoemd - Vader, Zoon, Geest.
--Deze drie zijn verschillend - Johannes 14:26, 15:26.
--Waar één is, daar is de hele Godheid, drie in één persoon.

Deze Drie zijn Eén
“1 Joh. 5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en
deze Drie zijn Een.
Dit vers is de duidelijkste beschrijving in de Bijbel van de drie-enige God die we dienen. Omdat er veel
ketterijen en verwarring zijn over de drie in één karakter van God, is hier een eenvoudige Bijbelse
verduidelijking.
Eén God
In de uitspraak "deze drie zijn één", leren we dat de Bijbelse noodzaak van een enkele godheid
behouden blijft als we het over de drie hebben. We dienen geen drie goden.
“Deut. 6:4: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere!
“1 Tim. 2:5: Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
“Jac. 2:19: Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

Terwijl er maar één God is, zijn er veel mensen die de mensheid vormen. De Godheid bestaat niet uit
veel goden. We zouden nooit zeggen: “er is maar één mens”. Vandaag leven er miljarden mensen,
maar van God is er maar één.
Er is maar één God; er is altijd één God geweest en er zal altijd maar één God zijn. Er is niets anders
dat met hem te vergelijken is.

Drie Personen
Uit de duidelijke verklaring van 1 Johannes 5:7 leren we ook dat de ene Heer en God in drie
verschillende personen bestaat: de Vader, het Woord (Joh. 1:1) en de Heilige Geest.
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Dit is waar de controverse en verwarring kunnen optreden. Hoe kan één wezen, één God, bestaan in
drie verschillende personen? Hoe kunnen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest allemaal één God
zijn?

Het “wezen” van God
Het is belangrijk om te begrijpen dat God niet kan worden vergeleken met hoe wij onszelf omschrijven.
God is uniek, niet geschapen en zonder begin. Alles wat we weten over het menszijn is door God
geschapen, en dus is het “mens zijn” niet hetzelfde als God zijn.
Hoewel u tegen een ander mens kunt zeggen, ik weet hoe het is om een mens te zijn, kunnen we niet
hetzelfde over God zeggen. God is de enige die weet hoe het is om God te zijn. Jezus Christus weet hoe
het is om God te zijn.
“Fil. 2:6: Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

De personen van God
God schiep ieder mens als een enkel persoon. Eén mens, één persoon. Zelfs als we leren dat een mens
uit verschillende delen bestaat (geest, ziel, lichaam – 1Thess.5:23), zijn dit slechts delen die een enkele
persoon vormen met enkelvoudige acties, verstand en wil.
Dit is waarom slechts één persoon van de Godheid mens werd. Over Christus zegt Paulus:
“Kol. 2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
De incarnatie van God is Jezus Christus. (Joseph Smith heeft het mis wanneer hij de Vader en de Zoon
in afzonderlijke menselijke lichamen beschrijft.)
Dit kan het moeilijk maken om te begrijpen hoe meer dan één persoon in één wezen kan bestaan,
maar dat is het geval bij God. God, anders dan de mens, bestaat God uit drie personen (1 Johannes
5:7). Dat wil zeggen, er zijn drie die kunnen handelen, drie die onderscheidend iets willen/wensen, drie
die communiceren.

God van de gehele Schrift
Dit begrip van de enige ware drie-enige God is het product van het verzamelen van alle geschriften in
de Bijbel over de aard van God. Het is niet voldoende om hier een vers te nemen en een ander vers
weg te laten. Elk vers dat God beschrijft moet worden overdacht.
Het is niet nodig verzen recht te snijden in de verschillende bedelingen omdat we beschrijven wie God
is, en niet wat Hij doet (dispensationeel onderzoek). Het dispensationeel recht snijden is handig om te
weten wat de veranderende wil van God is en wat hij doet. God verandert nooit wie Hij is (Mal 3:6;
Heb 13:8), en dus kunnen we de gehele Bijbel gebruiken.
We kunnen alle drie de personen in de Bijbel beschreven vinden als God.
In vrijwel elke brief schrijft Paulus dat hij spreekt van “God onze Vader” (Fil 1:2). Hij noemt Jezus God
en Verlosser in Titus 2:13. Paulus zegt ook dat de Heer de Geest is in 2 Kor 3:17.
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Alle drie de verschillende personen worden God genoemd, elke eigenschap die God omschrijft kan
worden gebruikt om de Vader, de Zoon en de Geest te omschrijven. Alle drie verschillende personen
vertegenwoordigen één afzonderlijk getuigenis uit de hemel. Toch zijn de drie de enige ware God.
Ketterijen over God worden geboren wanneer niet alle Schriftplaatsen worden beschouwd. Ketterijen
over wat God aan het doen is worden geboren als de Schrift niet recht wordt gesneden. Alle schrift is
nuttig tot lering (2Tim.3:16), maar niet alle leer is voor ons om te gehoorzamen.
Wij dienen één God bestaande uit drie personen. Er is geen betere verklaring die de drie-enige God
beschrijft dan wat wordt gevonden in 1 Johannes 5: 7:

“1 Joh. 5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest;
en deze Drie zijn Eén.
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