
Hoofdstuk 3.4
Van de drie Personen

• Wordt behandeld in 4 Lessen

• Les 1: v/a 1 t/m 3 en 8 t/m 14
– Begrippen ‘Drie-eenheid’ en ‘Personen’

• Les 2: v/a 4 t/m 7
– Bijbelse bewijzen van de Drie-eenheid 

• Les 3: v/a 15 t/m 22
– Drie onderscheiden Personen

• Les 4: v/a 23 t/m 30
– Met hetzelfde goddelijke Wezen



Hfd. 3.4
Van de Drie Personen (1)

• Leer van de Drie-eenheid zwaar bestreden. Waarom?
• Is de grond van de waarheid

– NGB Art. 8: Volgens deze waarheid en dit Woord Gods, zo geloven 
wij in een enigen God; Die een enig Wezen is, in Hetwelk zijn drie 
Personen

– Niet genoeg te weten WAT God is
• in Zijn volmaakte eigenschappen (zie Hfd. 3.3)

– Zonder te weten WIE Hij is
• in het bestaan van de drie Personen (deze 4 lessen)

– 1 Joh. 2:23: Een iegelijk die den Zoon loochent, heeft ook den Vader 
niet

• Is onmisbaar voor de zaligheid (v/a 30)
– Belijdenis van Athanasius: Zo wie wil zalig zijn, dien is vóór alle 

dingen nodig, dat hij het algemeen geloof houde; …… dat wij den 
enigen God in de Drieheid, en de Drieheid in de Eenheid eren;

– Joh. 17:3: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen 
waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.



Van de Drie Personen (2)

• De natuur leert ons dat er een God is
– de uitwendige of verkregen kennis (Hfd. 1 v/a 2 & 5)

– Psalm 19:2: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel 
verkondigt Zijner handen werk.

• Ons geweten bevestigt dat er een God is
– de inwendige of ingeschapen kennis (Hfd. 1 v/a 2 & 3)

– Rom. 1:19: Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar 
is; want God heeft het hun geopenbaard.

» Kantt. 45: Dat is, in het binnenste van hun gemoed

• Alleen de Bijbel leert ons Wie God is:
– Eén in Wezen en Drie in Personen (v/a 8 en 9)

• Een verborgenheid boven de natuur, die niet
begrepen kan, maar die gelooft moet worden (v/a 4)

– Hebr. 11:1: Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men 
hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet



Van de Drie Personen (3)

• Drie Personen in het Goddelijke wezen (v/a 1)

• Woord ‘Drie-eenheid’ Bijbels verantwoord (v/a 2)
– 1 Joh. 5:7: Deze Drie zijn één

– Verdient voorkeur boven ‘Drievuldigheid’
• ‘Drievuldig’ is een samenstelling die niet op God toe te 

passen is (Dogm. Dr Steenblok antw. 364)

• De Bijbel leert het ons 
– 1 Joh. 5:7: Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, 

het Woord en de Heilige Geest

– Staat vast omdat God Zichzelf in Zijn Woord (Bijbel) 
zo openbaart 

• Woord ‘Personen’ Bijbels verantwoord
– ‘Persoon’ betekent ‘Zelfstandigheid’ (v/a 3)

– Hebr. 1:3: Het uitgedrukte Beeld zijner zelfstandigheid
» Kantt. 11: Omdat de Persoon des Zoons den Persoon des 

Vaders volkomenlijk afbeeldt



Van de Drie Personen (4)

• De begrippen ‘Wezen’ en ‘Personen’
• In Hfd 3.3 is gewezen op:

1. De Wezenseigenschappen
2. De Personele eigenschappen (nu aan de orde)

1. Gods Wezen is Zijn Godheid
– Hebben de drie Personen gemeenschappelijk

• Hetzelfde Goddelijke Wezen – geen drie Wezens
• Dezelfde Goddelijke Natuur – geen drie Goden
• Bestaande in dezelfde volmaakte eigenschappen
• De Een niet meer dan de Ander
• Van gelijke Godheid
• Volkomen één

– Deut. 6:4: Hoor, Israël, de HEERE onze God is een enig HEERE.
– Joh. 10:30: Ik en de Vader zijn één



Van de Drie Personen (5)

2. Personele eigenschappen
– De Drie Personen zijn onderscheiden in: (v/a 10)

a) De wijze en orde van Hun bestaan (v/a 10)

• God de Vader als eerste Persoon (v/a 11)
– Bestaat en werkt van en door Zichzelf

• God de zoon als tweede Persoon (v/a 12)
– Is door de Vader gegenereerd

• God de Heilige Geest als derde persoon (v/a 13)
– Gaat uit van de Vader EN van de Zoon

b) Hun Namen
• De Vader, de Zoon en de Heilige Geest

• Deze onderscheiding en volgorde is Bijbels
– Matth. 28:19:  dezelve dopende in den Naam des Vaders en des 

Zoons en des Heiligen Geestes; 



Van de Drie Personen (6)

2. De Drie Personen zijn onderscheiden in (vervolg):
c) Hun werken naar buiten (huishoudelijke of economische orde)

• God de Vader en de schepping
– 1 Kor. 8:6: Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit 

Welken alle dingen zijn en wij tot Hem
– 12 Art.: Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des 

hemels en der aarde

• God de Zoon en de verlossing
– Matth. 1:21: en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn 

volk zalig maken van hun zonden.
– Kantt. 21: Dat is, degenen die Hem van den Vader gegeven waren 

om die te verlossen of behouden

• God de Heilige Geest en de heiligmaking
– 1 Kor. 6;11: maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in 

den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods.

• Onderscheid (Personen) nader verklaard in 3e les (v/a 15 t/m 22) 
• Eenheid (dezelfde Godheid) nader verklaard in 4e les (v/a 23 t/m 30)



Van de Drie Personen (7)

2. De Drie Personen zijn onderscheiden (vervolg):
c) In Hun werken naar buiten onderscheiden (korte toelichting)

• Aan de drie Personen bijzondere werken toegekend 
• Sluit overige Personen niet uit!
• De Vader schepping en onderhouding

– Zoon en Heilige Geest ook bij betrokken
– Psalm 33:6: Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen 

gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.

• De Zoon het werk van de verlossing
– Verankerd in de verkiezing door de Vader
– Toegepast door de Heilige Geest

• De Heilige Geest de vernieuwing
– Op last van de Vader
– Door de verdienste van de Zoon



Van de Drie Personen (8)

• Verschil Persoons- en Wezenseigenschap (v/a 14)

– Persoonseigenschap alleen eigen aan één Persoon
– Wezenseigenschap de drie Personen gemeen

• Persoonseigenschappen onmededeelbaar
– De Een is niet de Ander

– G.B. Athanasius: Want de Persoon des Vaders is een ander, die des 
Zoons is een ander, die des Heiligen Geestes is een ander;

• Gaat niet en koste van de eenheid
– G.B. Athanasius: maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

hebben één Godheid, gelijke eer, en gelijke eeuwige heerlijkheid.

– De Vader gaat uit van Zichzelf
– De Zoon is gegenereerd van de Vader
– De Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon

– G.B. Athanasius: Zo is er dan één Vader, niet drie Vaders; één 
Zoon, niet drie Zonen; één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. 
En in deze Drieheid is niet eerst, of laatst; niet meest, of minst; 



Van de Drie Personen (9)

• Persoonseigenschappen onmededeelbaar (vervolg)
– Elke Persoon volkomen God

– G.B. Athanasius: maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
hebben één Godheid, gelijke eer, en gelijke eeuwige heerlijkheid.

• Toch geen drie Goden
– G.B. Athanasius: en nochtans zijn het niet drie Goden, maar het is 

één God

• Waarom aandacht voor Geloofsbelijdenis Athanasius?
– Art. 9 NGB beroept zich daar ook op.

• In Christelijke kerk al vroeg strijd over de Drie-eenheid
• Athanasius (+/-295 – 373) bestreed de ketter Arius
• Arius (256 – 336) bestreed o.a. de Drie-eenheid 
• Veroordeeld door Concilie Nicea (325)

• Maar, zijn opvattingen leven nog!
• Daarom nuttig  Belijdenis van Athanasius te kennen
• Nog belangrijker: Wat zegt de Bijbel? (komt aan orde in les 2)  



Van de Drie Personen (10)

• Enkele dwalingen over de Drie-eenheid
– Unitarisme (antitriniariers)

• Drie Personen zijn slechts Namen voor de ene God, of drie 
verschillende openbaringen (modalisten)

– Triteisme = Drie-godendom
– Adoptisme

• Jezus wordt God genoemd omdat de Vader Hem zo heeft 
geadopteerd

– Arianisme (zie Arius en socinianen)
• De Zoon is niet God maar het voornaamste schepsel van 

de Vader. 
– Terwijl de Bijbel zegt in Kol. 1:15: Dewelke is  het Beeld des 

onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creatuur.
– Kantt. : Hij zegt niet de Eerstgeschapene, maar Eerstgeborene

– Macedonianisme (Macedonius van Contantinopel):
• Heilige Geest gaat uit van de Vader, maar gaat NIET uit 

van de Zoon



Van de Drie Personen (11)

• Enkele dwalingen over de Drie-eenheid (vervolg)

• Nog aktueel! Gevaarlijke dwaling springlevend
– Socinianen: De Heilige Geest is slechts een macht
– Remonstranten: Leerstuk is overbodig
– Vrijzinnigen: Ontkennen Drie-eenheid. Jezus is slechts een 

voorbeeld
– Jehova’s getuigen: Alleen de Vader is God. Ariaanse dwaling 

in moderne vorm
• Belangrijkste vraag: Wat leert de Bijbel? (les 2)

• Huiswerkvragen:
1. Het woord ‘Drievuldigheid’ wordt minder juist genoemd. 

Toch komt het in Belijdenisgeschriften voor.
• Kun je twee vindplaatsen noemen?

2. Waarom moet de voorstelling dat Christus de 
‘Eerstgeschapene’  is met kracht bestreden worden?    



Van de Drie Personen (12)

• Eén en in Wezen, drie in Personen
• Niet tegen – wel boven de natuur (v/a 4)

– NGB art. 9: En hoewel deze leer de menselijke verstanden verre te 
boven gaat, nochtans geloven wij die nu door het Woord, 
verwachtende totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan 
genieten zullen in den hemel. 

– Door de Christelijke Kerk vanouds beleden
– NGB art. 9: Deze leer van de Heilige Drievuldigheid is altijd beweerd 

en onderhouden geweest bij de ware Kerk, van de tijden der 
apostelen af tot nu toe.

• Verborgenheid door God Zelf bekend gemaakt
– Uitwendig door Zijn Woord (voorwerpelijk)
– Inwendig (geloofskennis, onderwerpelijk in het hart 

van wedergeborenen)
– Matth. 11:25: dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen 

verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard

• Ontslaat niet van plicht Bijbels bewijs te leveren



Van de Drie Personen (13)

• Bijbels bewijs Drie-eenheid
• Uit  Oude en Nieuwe Testament (v/a 5)

A. Uit Oude Testament (v/a 6)

1) God spreekt over Zichzelf in meervoud
– Gen. 1:26: En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons 

beeld, naar Onze gelijkenis
» Kantt. 41: God spreekt in het meervoud, ….. om ons aan te 

wijzen de Goddelijke Drie-eenheid, …..
– Gen. 3:22: Zie, de mens is geworden als Onzer een, kennende het 

goed en het kwaad.
– Gen. 11:7: laat Ons nedervaren en laat Ons hun spraak aldaar 

verwarren

• Onze Koningin spreekt toch ook in meervoud?
– Wij, Koningin der Nederlanden
– Het heeft ons goed gedacht ….. 

– Dit is de zgn majesteitelijke meervoudsvorm.
• Pas ontstaan bij Romeinse keizers.  



Van de Drie Personen (14)

A. Bijbels bewijs Drie-eenheid uit Oude Testament
2) Plaatsen waar God en God en Heere en Heere 

van elkaar onderscheiden worden
– Gen. 19:24: Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sódom en 

over Gomórra regenen, van den HEERE, uit den hemel
» Kantt. 44: Te weten de Zone Gods, Die van één Wezen, macht, 

en heerlijkheid is met den Vader, en hiertevoren in dit en het 
voorgaande hoofdstuk dikwijls JEHOVAH of HEERE is 
genoemd geweest

– Psalm 2:2: en de vorsten beraadslagen tezamen, tegen den HEERE 
en tegen Zijn Gezalfde,

– Psalm 45:8:  daarom heeft U, o God, Uw God gezalfd met 
vreugdeolie boven Uw medegenoten.

– Psalm 110:1: De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:
» Kantt. 2: Want Christus is de Zone Davids naar het vlees, maar 

Davids Heere aangezien Hij een waarachtig God is met God 
den Vader en den Heiligen Geest, en een Heere van alle 
mensen,

– In deze teksten worden de Vader en de Zoon 
beiden als God, Heere en HEERE genoemd 



Van de Drie Personen (15)
A. Bijbels bewijs Drie-eenheid uit Oude Testament (vervolg)

3) Drie Personen genoemd en onderscheiden
– Num. 6: 24-26: De HEERE zegene u en behoede u; De HEERE doe 

Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De HEERE verheffe 
Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

– Psalm 33:6: Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen 
gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.

– Jes. 6:3: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen;

– Afzonderlijk genoemd (o.a. Jes. 63:7, 9 en 10).
• De Vader

– Jes. 63:7: Ik zal de goedertierenheden des HEEREN vermelden.
• De Zoon

– Jes 63:9: en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden;
• De Heilige Geest

– Jes. 63:10: en zij hebben Zijn Heiligen Geest smarten aangedaan; 
daarom is Hij hun in een vijand verkeerd,

– Door Heere Jezus op Zichzelf toegepast (Luk. 4:17-21)
– Jes. 61:1: De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de 

HEERE Mij gezalfd heeft



Van de Drie Personen (16)

B. Bijbels bewijs Drie-eenheid uit Nieuw Testament
• In NT-openbaring helderder dan in OT (v/a 7)

1) Geboorte-aankondiging aan Maria
– Luk. 1:35: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des 

Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit 
u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

2) Doop van Christus
– Matth. 3:16-17: en hij zag den Geest Gods nederdalen gelijk een 

duif, en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen, 
zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn 
welbehagen heb.

Op grond hiervan is tegen de ketterij van Arius gezegd:
Gij Ariaan, ga naar de Jordaan. En zie daar de Drie-eenheid aan 

3) Zendings- en doopbevel
– Matth. 28:19: Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve 

dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes;

• Hier worden de drie Personen uitdrukkelijk genoemd



Van de Drie Personen (17)
B. Bijbels bewijs Drie-eenheid uit Nieuw Testament (vervolg)

4) Nieuwtestamentische zegenbede
– 2 Kor. 13:13: De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde 

Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. 
Amen.

» Kantt. 36:  Zodat hier een klare getuigenis is van de Heilige 
Drievuldigheid; hoewel de orde der Personen hier niet wordt 
gesteld,

5) Getuigenis van de Heilige Geest, zoals in:
– 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 één. 
– Openb. 1:4-5: genade zij u en vrede van Hem Die is, en Die was, en 

Die komen zal; en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn; En 
van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, 

» Van Hem. Kantt.12: Hierdoor wordt de eeuwige en 
onveranderlijke Godheid des Vaders verstaan

» De zeven Geesten. Kant. 13: hier wordt de Heilige Geest met 
Zijn gaven tussen den Vader en Christus gesteld,

» De getrouwe Getuige. Kantt.14: Namelijk Die ons het Evangelie 
uit den schoot des Vaders heeft gebracht en door Zijn dood 
verzegeld



Van de Drie Personen (18)
• Onderscheid OT- en NT openbaring Drie-eenheid

– NGB. Art 9: maar hetgeen voor ons wat duister is in het Oude 
Testament, dat is zeer klaar in het Nieuwe.

• Christus openbaart zich in Oude Testament
a) In zichtbare gestalte

• Als de Engel des Heeren
– Gen. 16:7: En de Engel des HEEREN vond haar aan een 

waterfontein in de woestijn
– Richt. 13:3: En een Engel des HEEREN verscheen aan deze vrouw

» Kantt. 3: Versta hier den Zone Gods Zelven

• Als de Engel des verbonds
– Mal. 3:1: en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere Dien 

gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds,
» Kantt. 8: Te weten Christus, Die een Middelaar is van het 

genadeverbond tussen God en Zijn kerk

• Als die Man
– Richt. 3:10: en hij kwam tot dien Man en zeide tot Hem: Zijt gij die 

Man, Dewelke tot deze vrouw gesproken hebt



Van de Drie Personen (19)
• Christus openbaart zich in Oude Testament (vervolg)

b) In de ceremonieën
• OT-schaduwdienst wijst geheel op Christus

– Hebr. 9: 24: Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met 
handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar 
in den hemel zelven, ……. 

c) In de profetieën
– Gen.  49:10: De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever 

van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de 
volken gehoorzaam zijn.

» Kantt. 23: Hierbij wordt buiten allen twijfel verstaan de Messias
– Psalm 40:8: Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij 

geschreven
– Jes. 7:14: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon 

baren en Zijn Naam IMMANUËL heten

• In Nieuwe Testament openbaring van Christus in volle 
heerlijkheid van Zijn Persoon

– Joh. 12:28: En Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem wederom 
verheerlijken.



Van de Drie Personen (20)

• Onderscheid OT- en NT openbaring Drie-eenheid (vervolg)
• Heilige Geest in OT openbaar in Zijn werken

– Psalm 51:13: Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw 
Heiligen Geest niet van mij.

– Jes. 63:14: Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de 
Geest des HEEREN rust gegeven

– In het Nieuwe Testament openbaring (zending) 
van Zijn Persoon (na hemelvaart)

– Joh. 16&: want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet 
komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

– Joh. 7:39: (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen 
zouden die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, 
overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

– In de weg van bekering is de Heilige Geest:
• De eerste in Zijn werking (overtuigt de zondaar van 

zonde gerechtigheid en oordeel)
• De laatste die als Persoon gekend wordt



Van de Drie Personen (21)
• Bestrijding Bijbelse leer van de Drie-eenheid
• Jehova’s getuigen beweren dat in 1 Joh. 5:7-8 de vetgedrukte 

woorden later toegevoegd zijn:
– Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de 

Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de 
aarde: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één. 

– Wat hierop te antwoorden?
• Er zijn inderdaad veel oude handschriften waarin deze woorden 

NIET voorkomen
– Veelal Griekse met duidelijk Ariaanse invloeden

• Er zijn ook oude handschriften waarin deze woorden WEL 
voorkomen

– Veelal Latijnse waar de leer van Arius minder voet aan de grond 
gekregen heeft

• Taalkundig klopt de verkorte tekst niet meer
– Dit wordt door Matthew Henry’s commentaren grondig bewezen

• Huiswerkvraag. Staat of valt de leer van de Drie-
eenheid met deze tekst. Zo niet, waarom niet?   



Van de Drie Personen (22)

• De drie onderscheiden Personen
• Eerder behandeld (1e les):

1. Eenheid in het Drie-enig goddelijk Wezen.
• Allen ongeschapen, onmetelijk, almachtig en eeuwig God

2. Drie Personen, onderscheiden in Hun Personele 
eigenschappen, t.w.: 

a) Orde of wijze van bestaan (v/a 11 t/m 13):
– De  Vader is van en door Zichzelf
– De Zoon is de gegenereerde van de vader
– De Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon

b) Namen
– De Vader, de Zoon en de Heilige Geest

c) Werken naar buiten (huishoudelijke of economische orde)
– God de Vader en de schepping 
– God de Zoon en de verlossing
– God de Heilige Geest en de heiligmaking



Van de Drie Personen (23)

• In deze les nadere uitleg over de Personele 
eigenschappen drie goddelijke Personen (v/a 15 t/m 22)

• Personele eigenschappen zijn onmededeelbaar
1. Persoonseigenschap van de Vader (v/a 11)

– Het genereren van de Zoon
– Psalm 2:7: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd

» Kantt. 18 op Psalm 2:7: Dit moet men verstaan van de 
eeuwige, onbegrijpelijke, Goddelijke geboorte des Zoons van 
den Vader

• Dit ‘heden’ is een eeuwig en onveranderlijk heden
• Wil zeggen dat de Vader gisteren, vandaag en morgen, 

van eeuwigheid tot eeuwigheid, het goddelijk Wezen aan 
de Zoon meedeelt

• God de Vader:
• Is van Zichzelf en door Zichzelf
• Genereert en zendt de Zoon
• Zendt en inspireert de Heilige Geest



Van de Drie Personen (24)

2. Persoonseigenschap van de Zoon (v/a 12-19)

– Het gegenereerd worden door de Vader
– Joh. 1:14: een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), 

vol van genade en waarheid.
» Kantt. 37: Dat is, zoals Dien toebehoorde en betaamde Die van 

den Vader van eeuwigheid onuitsprekelijkerwijze is geboren,

– Betekenis van deze generatie:
• De Zoon is in het Zelfde goddelijke Wezen; eeuwig, 

onbegrijpelijk, onveranderlijk en onafscheidelijk.
– Phil. 2:6: Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft 

Gode evengelijk te zijn
» Kantt. 17: Zodat de woorden gestaltenis Gods te verstaan zijn 

van Zijn Wezen en staat, in welke Hij geweest is van alle 
eeuwigheid.

– Joh. 1:18: de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, 
Die heeft Hem ons verklaard.

» Kantt. 49: Dat is, Die eenswezens met den Vader is, van Hem 
geliefd, en Wien derhalve al de geheime wijsheid des Vaders 
bekend is.



Van de Drie Personen (25)

2. Persoonseigenschap van de Zoon (vervolg)
• De Vader genereert. De Zoon is gegenereerd

– Is de Vader dan meer dan de Zoon?
• Niet naar Zijn Godheid

– Joh. 10:30: Ik en de Vader zijn één.
» Kantt. 46: Namelijk in Wezen en macht

• Wel ten opzichte van :
– De orde van bestaan (zie Dogm. Dr Steenblok v/a 369)

» De Vader heeft die van niemand. De zoon heeft die van 
de Vader

– Als Middelaar Gods en der mensen
– Naar Zijn menselijke natuur

– Daarvan getuigt Christus Zelf:
– Joh. 14:28: want Mijn Vader is meerder dan Ik

» Kantt. 59: Namelijk in majesteit of heerlijkheid dan Ik ben in 
dezen staat Mijner vernedering.
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2. Persoonseigenschap van de Zoon (vervolg)
– Teksten spreken over ‘eerstgeborene’ en 

‘gegenereerd’. Wat is verschil? 
• Geen verschil

• Christus is de eigen natuurlijke Zoon van God (v/a 17)
– Rom. 8:32: Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft 

Hem voor ons allen overgegeven.

• Voor ons allen? 
– Kantt. 89 op Rom 8: Namelijk die in Hem geloven, die Hem 

liefhebben, en naar Zijn voornemen geroepen zijn.

• Gods Zoon genoemd omdat:
• De Vader Hem van eeuwigheid tot eeuwigheid het 

goddelijke Wezen meedeelt (v/a 18)
• Met ons verstand moeilijk te vatten
• Wel voluit Bijbels 
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2. Persoonseigenschap van de Zoon (vervolg)
• Bijbel spreekt uitdrukkelijk over:

– Mededeling hetzelfde goddelijk Wezen aan de Gods Zoon
– Joh. 5:26: Want gelijk de Vader  het leven heeft in Zichzelven, alzo 

heeft Hij ook den Zoon  gegeven het leven te hebben in Zichzelven
– Kol. 1:15: Dewelke is het Beeld des onzienlijken Gods, de 

Eerstgeborene aller creatuur.
– Hebr. 1:3: alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het 

uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid,
– Kol. 2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk

• Daarom Gods Zoon genaamd (v/a 18)
– Lukas 1:35: daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, 

zal Gods Zoon genaamd worden.

– Niet vanaf Zijn geboorte, maar eeuwig (v/a 19)
– Spr. 8:24-32: Ik was geboren als de afgronden nog niet waren; …. 

Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; ….. Toen was Ik een 
Voedsterling bij Hem en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te allen 
tijde voor Zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld Zijns 
aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen.
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2. Persoonseigenschap van de Zoon (vervolg)
• Engelen en mensen toch ook Gods kinderen?

– Job 38:7: en al de kinderen Gods juichten.
– Luk. 3:38: den zoon van Adam, den zoon van God.

• Wat is onderscheid?
– Engelen door schepping (Job 38:7)

– Kantt. 15 op Job 38:7: Dat is, de heilige engelen.
– Mensen door schepping (Luk. 3:38)

– Kantt. 30 op Luk. 3:38:  Adam wordt hier een zoon Gods genaamd, 
omdat hij niet is voortgekomen van andere mensen, maar van God 
Zelven naar Zijn evenbeeld geschapen

– Overheden door geschonken macht
– Psalm 82:6: Gij zijt goden, en gij zijt allen kinderen des 

Allerhoogsten

– Gods volk door herschepping
– Rom. 8:15: maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot 

kinderen, door Welken wij roepen:  Abba, Vader.

– Christus door generatie (zoals hiervoor aangetoond)
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3. Persoonseigenschap van de Heilige Geest (v/a 20-22)

• Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon
– Uit en door Zichzelf

• Heilige Geest werkt van de Vader en van de Zoon
– Uit en door Zichzelf

• In vragen 20 t/m 22 worden drie dwalingen weerlegd die 
nauw aan elkaar verbonden zijn

1. De Heilige Geest gaat alleen uit van de Vader
• Ontkent de Godheid van Christus

2. De Heilige Geest is een kracht of eigenschap van God 
• Ontkent de Godheid en de Persoon van de Heilige Geest

3. De Heilige Geest is geen onderscheiden Persoon  
• Vloeit voort uit 2

• Deze drie beweringen tasten Drie-eenheid aan
• Daarom in de Kerk vanouds bestreden
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3. Persoonseigenschap van de Heilige Geest (vervolg)
• Daarom door de Kerk vanouds bestreden:

1. Bijbel spreekt over de Geest van Christus (v/a 20)
– Rom. 8:9: Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die 

komt Hem niet toe.

• En de Geest des Zoons
– Gal. 4:6: zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw 

harten

2. Heilige Geest geen kracht of eigenschap maar 
zelfstandige Persoon met verstand en wil (v/a 21)

– 1 Kor. 2:10 want de Geest onderzoekt alle dingen
– 1 Kor. 12:11: Doch deze dingen alle werkt de ene en dezelfde 

Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.
• Zie ook de doop bij de Jordaan (Matth.3:16-17)

3. Heilige Geest onderscheiden (ander) Persoon (v/a 22)
– Joh. 14:16: en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u 

blijve in der eeuwigheid;
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3. Persoonseigenschap van de Heilige Geest (vervolg)
• Merk op!

– Er wordt in de Bijbel over geesten (reine en onreine)  
gesproken

– Maar slechts over de Heilige Geest als DE Geest
• Tegen deze dwalingen heeft de Vroeg-Christelijke Kerk 

stelling genomen (Concilie van Nicea in 325)
– Belijdenis van Nicea

– En in den Heiligen Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van 
den Vader en den Zoon uitgaat, Die tezamen met den Vader en den 
Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt

– De woorden ‘en den zoon’ (in het Latijn filioque) oorzaak 
scheuring Oosterse en Westerse kerk 

Huiswerkvraag: Waarom wordt er gesproken over de Heilige 
Geest? De Vader en de Zoon zijn toch ook heilig? 
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• Nogmaals: Bijbelse bewijzen Drie-eenheid
• De Drie Personen hebben (v/a 23-t/m 29):

1. Goddelijke Namen
2. Goddelijke wezenseigenschappen
3. Goddelijke werken
4. Goddelijke eer

• Conclusie:
• Deze Drie Personen moeten hetzelfde goddelijke 

Wezen hebben
1. Goddelijke Namen
a) de Zoon

– Jehovah en HEERE
• Jer. 23:6: men Hem zal noemen: De HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
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1. Goddelijke Namen
a) de Zoon (vervolg)

– Vader
– Jes. 9:5: Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

– God
– 1 Tim. 3:16: God is geopenbaard in het vlees,
– 1 Joh. 5:20: Deze is de waarachtige God en het eeuwige Leven.

– Heere
– Joh. 20:28:…en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God.

b) De Heilige Geest
– Heere

– Jes. 6:8: Daarna hoorde ik de stem des Heeren,
» Kantt.25: Te weten de stem des Vaders, den Zoon en den Heiligen 

Geest aansprekende.

– God
– Hand. 5:3-4: dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt …. Gij hebt den 

mensen niet gelogen, maar Gode.
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2. Goddelijke eigenschappen
a) de Zoon

– Eeuwig
– Mich. 5:1: Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der 

eeuwigheid

– Overaltegenwoordig
– Matth. 18:20: Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, 

daar ben Ik in het midden van hen

– Alwetend
– Joh. 20:17: Heere, Gij weet alle dingen, 

– Almachtig 
• Matth. 28:18: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

• Er kan ook nog gewezen worden op:
– Zijn onveranderlijkheid en onafhankelijkheid

– Hebr. 13:8: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der 
eeuwigheid.
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2. Goddelijke eigenschappen
b) De Heilige Geest.

• Eeuwig
– Hebr. 9:14: Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 

onstraffelijk opgeofferd heeft,

• Overaltegenwoordig
– Psalm 139:7: Waar zou ik heengaan voor Uw Geest, en waar zou ik 

heenvlieden voor Uw aangezicht?

• Alwetend
– 1 Kor. 2:10: Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; 

want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

• Almachtig en soeverein
– 1 Kor. 12:11 Doch deze dingen alle werkt de ene en dezelfde Geest, 

delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.
» Kantt. 32: Namelijk de Heilige Geest, Die aan niemand 

gehouden of door niemands bekwaamheid bewogen zijnde, 
deze gaven geeft naar Zijn vrij believen en welbehagen.
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3. Goddelijke werken
a) de Zoon

– Werken in de natuur
• Schepping

– Psalm 33:6: Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen 
gemaakt,

• Voorzienigheid
– Joh. 5:17: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.

– De werken van genade
• Verlossing en vergeving van zonden

– Kol. 1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, 
namelijk de vergeving der zonden;

• Zending van dienaren en instelling sacramenten
– Matth. 28:19: Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve 

dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.
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3. Goddelijke werken
a) de Zoon (vervolg)

– De werken van genade
• Heiliging gebeden van zijn volk

– 1 Joh. 2:1: wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus 
Christus, den Rechtvaardige;

– Rom. 8:34: Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

• Schenking eeuwig leven
– Joh. 10:28: En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet 

verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn 
hand rukken.

• Heiligmaking
– Efe. 5:26: Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met 

het bad des waters door het Woord;

• Het laatste oordeel
– Joh. 5:27: En heeft Hem macht gegeven ook gericht te houden, 

omdat Hij des mensen Zoon is.
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3. Goddelijke werken
b) De Heilige Geest

– Werken in de natuur
• Schepping

– Job 33:4: De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des 
Almachtigen heeft mij levend gemaakt

• Voorzienigheid
– Psalm 104:30: Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en 

Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks.

– Werken van genade
• Wedergeboorte

– Tit. 3:5: door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des 
Heiligen Geestes;

• Rechtvaardigmaking en heiligmaking
– 1 Kor. 3:6: maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den 

Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods.
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3. Goddelijke werken
b) De Heilige Geest (vervolg)

– Werken van genade
• Bidden

– Rom. 8:26:  maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke 
zuchtingen

• Verzegeling en verzekering
– Rom. 8:16: Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen 

Gods zijn.

• Zending Gods knechten
– Eze.3:14: Toen hief de Geest mij op en nam mij weg, en ik ging 

heen, bitterlijk bedroefd door de hitte mijns geestes

• Bepaalt waar Evangelie gepredikt wordt
– Hand. 16:7: En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar 

Bithynië te reizen; en de Geest liet het hun niet toe.

• Opwekking van doden
– Rom. 8:11: En indien de Geest Desgenen Die Jezus uit de doden 

opgewekt heeft, in u woont, 
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4. Goddelijke eer
a) De Zoon

– Goddelijke eer als de Vader
– Joh. 5:32: Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. 

Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden 
heeft

– Aanbidding
– Hand. 7:59: En vallende op de knieën, riep hij 9met grote stem: 

Heere, reken hun deze zonde niet toe

– In Hem geloven
– Joh. 14:1: gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.

– Op Hem vertrouwen
– Psalm 2:12: Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.

– Hem gehoorzamen
– Matth. 17:5: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn 

welbehagen heb; hoort Hem.

– Mede in Zijn Naam gedoopt worden (zie Matth. 28:19)
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4. Goddelijke eer (vervolg)
a) De Heilige Geest

– Goddelijke eer en aanbidding
– Hand. 13:2: En als zij den Heere dienden en vastten, zeide de 

Heilige Geest: Zondert Mij af beide Bárnabas en Saulus tot het werk 
waartoe Ik hen geroepen heb. 

– In Hem geloven
– 2 Kor. 4:13: Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben.

– Hem gehoorzamen
– Openb. 2:11: Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de 

gemeenten zegt. 

– Mede in Zijn Naam gedoopt worden (zie Matth. 28:19)
– Lastering onvergeeflijke zonde

– Matth. 12:31-32: maar de lastering tegen den Geest zal den mensen 
niet vergeven worden.

– Zegenbede (met de Vader en de Zoon)
– 2 Kor. 13;13: De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde 

Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. 
Amen.



Van de Drie Personen (42)

• Noodzakelijk tot zaligheid (v/a 30)
• Waarom noodzakelijk?
• Zie ook Belijdenis van Athanasius.
• Zaligheid is gegrond op een Drie-enig God

– De Vader in Zijn verkiezende liefde
– De Zoon die de zaligheid van de Zijnen heeft verdient
– De Heilige Geest die de zaligheid werkt

– Joh. 6:44: Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij 
gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten 
dage.

– 1 Joh. 1:3: en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader en 
met Zijn Zoon Jezus Christus.

• Huiswerkvraag: Hoe beantwoorden we Jehova’s 
getuigen die stellig beweren dat in 1 Joh. 5:7 o.a. de 
woorden ‘deze Drie zijn één’ later zijn toegevoegd.

• Graag twee argumenten. 


