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CACHE 1  

DE DRIE-EENHEID 

KERN VAN DE CACHE 

De jongeren zullen leren dat de leer van de Drie-eenheid ons leert dat er één God is, Die 

bestaat uit drie gelijkwaardige en eeuwige Personen – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

 DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE 

De jongeren zullen in staat zijn om: 

 De leer van de Drie-eenheid te omschrijven. 

 Het belang van de leer van de Drie-eenheid aan te geven. 

 De leer van de Drie-eenheid te verdedigen vanuit de Bijbel. 

 SLEUTELVERS 

Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 

Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. 

 TOEPASSING 

 Geloof dat er één God is die bestaat uit drie Personen. 

 Dank God ervoor dat Hij Zichzelf aan ons openbaarde. 

 Aanbid iedere Persoon van de Drie-eenheid gelijkwaardig. 

 Reflecteer de Drie-eenheid van God samen met andere christenen.  
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 AANKNOPINGSPUNT 

Hoe werkt dat nu eigenlijk? 

Waarschijnlijk heb je een gsm of smartphone in je broekzak of tas.  Als ik je zou vragen hoe 

deze werkt, zou je mogelijk antwoorden dat je op een toets moet duwen of over het scherm 

moet vegen, de persoon moet kiezen die je wilt telefoneren en dan op het groene telefoontje 

moet duwen. 

Maar weet jij echt hoe het werkt?  Weet je hoe de processor in je toestel werkt?  Hoe werkt een 

aanraakscherm?  Hoe houdt de batterij zijn lading?  Hoe vindt de telefoon de zendmasten en 

communiceert ze doorheen de lucht over meer dan duizenden kilometers naar de telefoon van 

een vriend van jou die in het buitenland verblijft – en dat allemaal in een fractie van een 

seconde? 

Er zijn dingen waarvan we weten dat ze waar zijn, en die we ook als waarheid verder vertellen, 

maar die we wanneer het erop aankomt niet tot op het bot begrijpen.  Zo is het ook met de 

leer van de Drie-eenheid.  We weten uit de Bijbel dat God één is en dat God drie Personen is, 

maar wanneer we dit echt trachten te vatten, komen we enkel tot de conclusie dat we niet 

weten hoe dat nu eigenlijk werkt. 

Kan je zo ook nog andere dingen bedenken waarvan je weet dat ze waar zijn, maar die je 

moeilijk vindt om te begrijpen? 

 UITLEG 

De leer van de Drie-eenheid 

De leer van de Drie-eenheid zegt dat er één God is die bestaat uit drie gelijkwaardige en 

eeuwige Personen – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Hoewel het woord ‘Drie-eenheid’ niet in de Bijbel voorkomt, komt het concept van een 

Drie-ene God duidelijk naar voren doorheen de teksten.  Het is inderdaad moeilijk te vatten 

hoe 1+1+1=1, drie verschillende Personen die samen toch één God zijn.  Doorheen de 

geschiedenis hebben veel mensen met deze leer geworsteld.  Sommigen hebben ze helemaal 

verworpen.  Anderen hebben dan weer getracht ze uit te leggen, maar nooit met een volledige 

juistheid. 

Lees eens wat sommige (erg intelligente) theologen over deze leer hebben geschreven: 

Breng me een worm die een mens kan begrijpen, en ik zal jou aantonen dat een mens de 

Drie-ene God kan vatten. (John Wesley)1 
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Dit is een goddelijk raadsel, waarbij één gelijk is aan drie en drie gelijk is aan één.  Onze 

bekrompen gedachten kunnen de Drie-eenheid in de Eenheid niet méér bevatten, dan 

een notendop al het water van de zee kan houden. (Thomas Watson)2 

De leer van de Drie-eenheid is een waarheid die we met ons verstand nooit volledig kunnen 

begrijpen – een mysterie – maar door geloof wel kunnen aannemen als waarheid omdat ze 

door de Bijbel onderwezen wordt.  Het is een essentiële waarheid over onze Schepper. 

Hij die probeert om het mysterie volledig te begrijpen zal zijn verstand verliezen, maar hij 

die de Drie-eenheid ontkent verliest zijn ziel. (Harold Lindsell en Charles J.Woodbridge)3 

De Drie-eenheid in de Bijbel 

1. De Bijbel leert duidelijk dat er slechts één God is. 

De HEERE, onze God, de HEERE is één! (Deut. 6:4; cf.Jes.46:9; 1Kor.8:4-6; Jak.2:19). 

2. De Bijbel identificeert heel duidelijk zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest 

volledig als God. 

 De Vader 

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. (Joh. 20:17; 1Kor.8:6; 

Gal.1:1; Ef.4:6; Fil.2:11; 1Pet.1:2). 

 De Zoon 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 

God. (Joh. 1:1; cf.20:28; Rom.9:5; Kol.2:9; Tit.2:13; Heb.1:8). 

 De Heilige Geest 

En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u 

gelogen hebt tegen de Heilige Geest ... U hebt niet tegen mensen gelogen, 

maar tegen God. (Hand. 5:3-4; cf.1Kor.3:16; 6:11; Tit.3:5). 

3. De Bijbel leert dat de Vader, Zoon en Heilige Geest van zich van elkaar differentiëren als 

drie aparte Personen. 

Een van de verhalen waarin we alle drie Personen van de Drie-eenheid tegelijkertijd 

tegenkomen is die van de doop van Jezus.  In Mattheüs 3:16-17 zien we gebeurtenissen 

als volgt ontplooien: 
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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!  

Iedere Persoon van de Drie-eenheid is in dit gedeelte aanwezig.  We zien Jezus 

gedoopt worden, de Heilige Geest neerdalen en als een duif rusten op Jezus, en we 

horen de stem van de Vader.  Elk zijn ze onafhankelijk van de ander en toch zijn ze alle 

drie God (cf.Gen.1:26; 11:7; Mat.28:19; 2Kor.13:14; 1Pet.1:2). 

Hoewel alle illustraties tekort schieten in het perfect omschrijven van de drie Personen van de 

Drie-eenheid en Gods eenheid, kan volgende figuur toch een hulp zijn om het visueel wat 

duidelijker weer te geven: 

 

Een korte geschiedenis van de leer van de Drie-eenheid 

De eerste plaats in de Bijbel waar we ondersteuning vinden voor de leer van de Drie-eenheid is 

in het allereerste boek Genesis, wanneer God zegt: ‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, 

naar Onze gelijkenis’(Gen. 1:26).  Hier wordt God beschreven in meervoud.  De woorden 

‘Wij’ en ‘Ons’ zijn meervoudsvormen, wat dus slaat op meer dan één Persoon.   

Doorheen de rest van de Bijbel openbaart God meer en meer van de leer van de Drie-eenheid 

zodat we het beter kunnen begrijpen.  In het Evangelie naar Johannes komt dit het meest 

helder naar voren.  De brieven van Paulus geven ons ook een groter inzicht in deze 

verbazingwekkende leer zodat we het iets beter kunnen vatten. 
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Het woord ‘Drie-eenheid’ werd voor het eerst gebruikt door de theoloog Tertullianus.  Het 

doel van Tertullianus was om aan te geven dat de Vader, Zoon en Heilige Geest ‘één in 

wezen – niet één in Persoon’ zijn.4  Ongeveer een eeuw later (325 n.C.) was de Kerk 

genoodzaakt om een eenduidig standpunt in te nemen wat deze leer betreft vanwege de 

verschillen in leerstellingen die de ronde deden.  Tijdens het Eerste Concilie van Nicea, geleid 

door Athanasius, werd er een officiële geloofsbelijdenis opgesteld die Christus omschrijft als 

‘God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, van 

hetzelfde Wezen met de Vader; door Wie alle dingen gemaakt zijn.’ 

Tegen de vijfde eeuw was deze leer van de Drie-eenheid algemeen aanvaard en werd ze 

daarna nooit meer een punt van grote discussie. 

 PRAKTISCH 

Waarom is het zo belangrijk dat we de leer van de Drie-eenheid begrijpen?  Hier zijn enkele 

redenen: 

1. We bestuderen de leer van de Drie-eenheid omdat ze ons God beter doet kennen en 

maakt dat we Hem beter kunnen aanbidden.  Als we niet goed begrijpen wie God is, 

kan het best zijn dat we uiteindelijk iemand anders dan God, een door mensen 

gemaakte god, gaan aanbidden.  Dat zou afgoderij betekenen. 

2. We bestuderen de leer van de Drie-eenheid omdat onze theologie, dus onze kennis van 

God, onze handelingen bepaalt.  Wat we geloven over God zal de wijze waarop we met 

Hem omgaan veranderen. 

3. We bestuderen de leer van de Drie-eenheid zodat we de waarheid leren kennen en ze 

ook kunnen verdedigen wanneer we valse leer tegenkomen.  De leer van de Drie-

eenheid is een essentiële leer die, wanneer ze verkeerd begrepen wordt, het verschil kan 

maken tussen een eeuwig leven in de Hemel en een eeuwige verdoemenis in de Hel.  

Dat is niet niks! 

Theologische dwaalleren over de Drie-eenheid 

Veel van de christelijke leerstellingen werden gevormd om dwaalleringen te weerleggen.  Het is 

wijs voor ons om te weten welke deze dwaalleringen zijn zodat we de waarheid beter kunnen 

beschermen en ons geloof kunnen verdedigen. 

Er zijn sekten die niet geloven in de Drie-eenheid en we vandaag de dag kunnen tegenkomen.   

Hieronder zijn er drie. 
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DWAALLEER DEFINITIE VROEGERE  

AANHANGERS 

MODERNE 

AANHANGERS 

TRITHEÏSME 
De Vader, Zoon en Heilige 

Geest zijn drie aparte Goden, 

soms verwant aan elkaar, 

maar in een los verband. 

Monofysieten  

(500 n.C.) 

Mormonen 

SABELLIANISME 

(MODALISMEi) 

 

De Vader, Zoon en Heilige 

Geest zijn allen in de Bijbel 

aanwezig als God, maar ze 

zijn enkel drie vertoningen 

van dezelfde God. 

Sabellius 

(200 n.C.) 

Verenigde 

Pinkstergemeente 

Kerkenii 

UNITARISME 
De Vader is God, Jezus 

Christus is een schepsel en de 

Heilige Geest is een 

onpersoonlijke kracht. 

Arius  

(300 n.C.) 

Jehovah's Getuigen 

 

Citaten over de Drie-eenheid die je doen nadenken 

Het was de hele Drie-eenheid die aan het begin van de schepping zei: ‘Laat Ons mensen 

maken’(Gen.1:26).  Het was de hele Drie-eenheid opnieuw die aan het begin van het 

Evangelie leek te zeggen: ‘Laat ons mensen redden’ (Mat.3:16-17). (J.C.Ryle)5 

Er zijn veel mensen die nogal graag de christelijke uitdrukking ‘God is liefde’ steeds in 

de mond nemen.  Maar ze lijken niet te beseffen dat de woorden ‘God is liefde’ geen 

enkele betekenis hebben tenzij God tenminste uit twee Personen bestaat.  Liefde is iets dat 

 

ii Modaal betekent dat iets een bepaalde wijze of modus uitdrukt. 

iiii Niet te verwarren met de Evangelische Pinkstergemeenten.  Voor meer info http://www.upc-belgique.be 
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één persoon heeft voor een ander persoon.  Als God slechts één enkele Persoon was, dan 

was Hij vóór de wereld werd geschapen geen liefde. (C.S. Lewis) 6 

Inderdaad, het bestaan van gemeenschap binnen de Drie-eenheid (Joh.17:23-24) maakt 

het duidelijk dat de schepping van de mensheid niet bedoeld was om tegemoet te komen 

aan een tekort in God.  God was niet eenzaam, verveeld, of onvolledig voor Hij de 

mensheid schiep.  God is perfect in Zichzelf.  Hij is gelukkig in de gemeenschap en liefde 

die sinds eeuwig verleden bestaat onder de Vader, Zoon en Heilige Geest.  Dus, in de 

plaats van een poging om een bepaald gebrek op te vullen, schiep God de mens 

eenvoudigweg omdat Hij zich verheugd in het delen van Hemzelf als een uitdrukking van 

Zijn overvloedige zelfgenoegzaamheid. (Scott Hafemann)7 

 GROEPSVRAGEN 

1. Hoe zou je de Drie-eenheid omschrijven aan iemand die nog nooit van deze leer heeft 

gehoord? 

2. Waarom is de leer van de Drie-eenheid belangrijk volgens jou? 

3. Waar in de Bijbel zien we meer dan twee Personen van de Drie-eenheid in hetzelfde 

gedeelte? 

4. Op welke manier zou de geschiedenis van de leer van de Drie-eenheid jouw vertrouwen 

in haar betrouwbaarheid kunnen beïnvloeden? 

5. Hoe zou jij reageren als je iemand iets hoorde vertellen dat tegen de leer van de Drie-

eenheid ingaat? 

6. Hoe draagt het kennen van de geschiedenis van de leer van de Drie-eenheid ertoe bij 

dat foutieve leerstellingen voorkomen worden? 

 MEMORIEVERS 

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

Zoon en van de Heilige Geest (Mat.28:19). 

 GEBED 

 Dank God ervoor dat Hij Zichzelf heeft bekend gemaakt. 

 Loof God om Zijn eenheid die voortdurend in vrede leeft. 

 Prijs zowel de Vader, als de Zoon en de Heilige Geest om Wie ze zijn en wat ze doen. 
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