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‘Drie-eenheid’ 

De term 'Drie-eenheid' komt in de Bijbel niet voor. Commentaren erkennen 

dit ook. Zowel het O.T. als het N.T. bevatten wel aanwijzingen betreffende 

de goddelijkheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die een heen-

wijzing naar een goddelijke Drie-eenheid kunnen zijn.  

 

Algemeen erkende omschrijvingen van de Drie-eenheid in het christendom: 

1. Het begrip ‘Drie-eenheid’ wordt gebruikt om de drieledige God te be-

schrijven: dat er één God bestaat in drie goddelijke entiteiten: de Vader, de 

Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.  

 

2. Er zijn drie leden van de Godheid, Die samen tegelijkertijd bestaan en die 

alle drie eeuwig samen bestaan. Dezelfde in wezen en één in waarheid, ge-

lijk in kracht en heerlijkheid, in positie, in kennis en wijsheid. 

 

Weergave van de ‘drie-eenheid’, 3. ‘Drie-eenheid’: “De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is 

zoals algemeen beschouwd  God. Er zijn geen drie Goden, maar is er één God (Dt. 6:4; 1Kor. 8:4; Gal. 

wordt in het christendom. 3:20; 1Ti. 2:5 e.a.), waarin deze ‘Personen’ met elkander even eeuwig en even 

gelijk zijn; zij zijn allen even ongeschapen en even almachtig”.  

 

N.B.: ‘Persoon’ wordt voor geen van de Drie in de Bijbel gebruikt. Liever gebruikt men het woord ‘Wezen’. 
Begrip persoon: God is geen aannemer des persoons (Ro. 2:11; Gal. 2:16). De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de 

HEERE ziet het hart aan (1Sa. 16:7). De persoon is niet het wezen van iemand, maar het is de buitenkant van het we-

zen. Persoon: het tegengestelde van het wezen (het inwendige, innerlijk, wie iemand in werkelijkheid is). Latijn: per 

(door) sono (klinken): wat doorklinkt. Hoe iemand zich naar buiten toe uit, vertoont. Persoon: buitenkant der dingen. 
 

4. Er is verschil in orde, niet in heerlijkheid, kracht, eeuwig bestaan. De Zoon en de Geest zijn gelijkwaardig, 

maar ondergeschikt aan de Vader. Deze ondergeschiktheid is vrijwillig, niet noodzakelijk. 

De Vader is de Bron, de Oorsprong van alle dingen: uit Hem komt het voort. De Vader: de onzichtbare God. 

De Zoon voert alle dingen uit namens de Vader. Hij treedt op als Zijn vertegenwoordiger. De Zoon is de o-

penbaring van God, het Beeld van God. De Heilige Geest is de onzienlijke werking of kracht van God. 

 

N.B.: De leer van de Goddelijke Drie-eenheid werd in de 4e en 5e eeuw tot dogma verheven. Bepaald door de 

concilies van Nicea (325 A.D.: “De Vader en de Zoon zijn gelijkwaardig”) en Constantinopel (381 A.D.: 

“De Heilige Geest is ook gelijkwaardig aan de Vader en de Zoon”) en Chalcedon (451 A.D.: als leer vastge-

legd). Het concilie van Toledo (589 A.D.) erkende dat de Geest voortgekomen is uit de Vader en de Zoon. 

 

Teksten die aangevoerd worden voor de de leer van de Drie-eenheid  

Deze teksten geven meestal aan dat er een duidelijke relatie en eenheid (hechte band) bestaat tussen de Va-

der, de Zoon en de (Heilige) Geest. De leer van de Drie-eenheid wordt er niet rechtstreeks door aangetoond. 

2Sa. 23:2,3; Jes. 61:1.  

Lk. 3:21 (≈ Mt. 3:16,17; Mk. 1:10,11); Ef. 1:3-13; 2Kor. 13:13; Ef. 4:4-6; 1Pt. 1:2; 1Pt. 3:18; Jud. :20,21. 

Mt. 28:19 Gaat dan henen, 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. 

  Eén Naam voor drie. ‘Trinitarische doopformule’.  
Dopen + Naam: Mt. 28:19 (Naam van de V, Z, HG): 1 x. Verder: 

  Hd. 2:38: een iegelijk worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. 

  Hd. 8:12: Filippus: en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt … 

  Hd. 10:48: … dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. 

  Hd. 8:16: zij waren alleenlijk gedoopt in den Naam van den Heere Jezus. 

  Hd. 19:5: die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van den Heere Jezus. 

  Hd. 22:16: laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren. 

 

Jh. 14:  16 En Ik (de Zoon) zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster (de Geest) ge- 

ven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Trooster = parakletos (5 x): Jh. 14:16; Jh. 

14:26; Jh. 15:26; Jh. 16:7; 1Jh. 2:1 (= Voorspraak: Jezus Christus, de Rechtvaardige). 

17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet 

Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Testament
https://nl.wikipedia.org/wiki/God_de_Vader
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/n/nicea
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/c/constantinopel
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Jh. 14:  23 Jezus (de Zoon) antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn  

  woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen  

  woning bij hem maken. Wij: Vader en Zoon. Hoe? Door de Geest. Geest + wonen:  

• Oikeoo: Ro. 8:9 (de Geest Gods ≈ de Geest van Christus ≈ Christus: vs. 10); Ro. 8:11a (de Geest  

Desgenen, die Jezus uit de doden opgewekt heeft); 1Kor. 3:16 (de Geest Gods).  

• Enoikeoo: Ro. 8:11b (Zijn Geest); 2Ti. 1:14 (de Heilige Geest); 2Kor. 6:16 (God: Ik zal in hen 

wonen). 

• Katoikeoo: Jak. 4:5 (de Geest, Die in ons woont); Ef. 3:17 (opdat Christus door het geloof in uw 

harten wone). Vgl. Gal. 4:6 (God heeft de Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: 

Abba, Vader!). 

24 Die Mij (Jezus, de Zoon) niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat 

gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 

  26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u  

  alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 

 

1Kor. 8: 4 Aangaande dan het eten der dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat een af- 

  god niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan één. 

5 Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aar- 

de (gelijk er vele goden en vele heren zijn), 

6 Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot 

Hem; en maar één Heere, Jezus Christus (de Zoon), door Welken alle dingen zijn, en wij  

door Hem. 

1Kor. 12:13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken,  

hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.  

Ef. 4:4-6: … één Geest … één Heere … één God en Vader … 

 

1Kor. 12: 4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; (≈ Heilige Geest).  

5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; (≈ Zoon). 

6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God (≈ Vader), Die alles in  

allen werkt. 

7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. 

11 Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bij-

zonder, gelijkerwijs Hij wil. 

Vs. 7: God Die alles in allen werkt; ≈ vs. 11: deze dingen alle werkt één en dezelfde Geest.  

 

Twijfelachtige teksten: 

Ge. 18:2,3; Nu. 6:24-26; Jes. 6:3 (vgl. Opb. 4:8); Jes. 48:16; Jes. 63:7-10. 

1Jh. 5: 5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 

6 Deze is het, Die gekomen is door water en bloed {en Geest}, namelijk Jezus, de Christus; 

niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, 

dat de Geest de waarheid is. 

7 Want Drie zijn er, Die getuigen: <in den hemel, de Vader, het Woord (≈ de Zoon) en de 

Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén. 

8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde>, de Geest, en het water, en het bloed; en die 

drie zijn tot één. Die drie zijn tot één: leven (Jh. 6:63; Jh. 7:38; Opb. 21:6; Jh. 6:54). 

<...> later toegevoegde tekst. Erkende fout in de vertaling. 

 
De Trinitarische formule (bekend als de Comma Iohanneum) werd opgenomen in de derde editie van Erasmus’ Griekse 

Nieuwe testament (1522), als gevolg van de druk van de Rooms Katholieke Kerk i.v.m. de leer van de Drie-eenheid. 

Deze Griekse tekst staat bekend als de Textus Receptus. In de eerdere edities (van 1516 en 1519) van zijn Griekse N.T. 

werd de tekst van de Comma Iohanneum niet door Erasmus opgenomen. Na de eerste editie ontstond veel ophef over 

het ontbreken ervan, zodat Erasmus zichzelf daarover moest verdedigen.  

 

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Comma Iohanneum van origine deel uitmaakte van 1 Johannes 5. In geen van de 

oudste Griekse MSS komt het voor en bij geen van de vroegste kerkvaders vinden we er een vermelding of aanhaling 

van. De tekst van de Statenvertaling wordt alleen aangetroffen in acht late manuscripten, waarvan er vier de toegevoeg-

de woorden als een aantekening in de marge hebben. De meeste van deze manuscripten (2318, 221 en (met kleine vari-

anten) 61, 88, 429, 629, 636, en 918) stammen uit de 16e eeuw. Het vroegste manuscipt, codex 221 (10e  eeuw) bevat 

die tekst als een aantekening in de marge, die enige tijd na de originele samenstelling werd toegevoegd. Dus: Er is geen 

zeker bewijs van de tekst van de Comma Iohanneum in enig Grieks manuscript tot na 1500. 


