
Er is maar 1 God! 

 

Bijbelstudie over de doctrine van de Ene God van de Bijbel 

 

Deel 1: De Ene God van de Schepping 

Door Br. Johannes 

 

Woord vooraf 

God heeft Zich in de Bijbel altijd als één enkele, ondeelbare Persoon geopenbaard. Om in een 
andere god te geloven naast deze Ene God is godlastering. De Bijbel ademt in alles strikt 
monotheïsme. Er is veel geschreven over de theologie van deze Ene God. Echter, in plaats van 
te worstelen met allerlei verwarrende theologische concepten zoals de drie-eenheid of de 
dualiteit, is het beter om de woorden uit de Heilige Schrift te gaan onderzoeken, en het bewijs 
voor onszelf te wegen. Er is een verbazingwekkende hoeveelheid verzen die simpelweg verklaren 
dat God 1 is in elke zin van het woord. Dit artikel zal daarom onderzoeken in hoeverre God als 
Schepper numeriek 1 is. Als eerste zal ik vaststellen hoeveel personen betrokken zijn bij de 
Schepping. Theologen willen ons namelijk doen geloven dat God een drie-eenheid is, en dat de 
drie personen van de drie-eenheid evenredig veel aandeel hadden in de Schepping. De Bijbel zal 
ons echter een ander beeld laten zien. Daarna zal ik in het tweede deel van het artikel de rol van 
het Woord in de Schepping nader toelichten. 

God openbaart Zichzelf als 1 bij de Schepping 

Als meerdere architecten samen een gebouw ontwerpen, is het niet meer dan normaal dat ze 
allemaal afzonderlijk worden voorgesteld en op gelijke manier delen in de eer. Het zou vreemd 
zij als één van de architecten alleen met de eer zou willen strijken. Welnu, in de Bijbel verklaart 
God dat Hij de hemel en aarde heeft geschapen. En dat Hij deze taak geheel alleen heeft 
volbracht. 

(Jes 44:24) Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik 
ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door 
Mijzelven 

Dezelfde profeet Jesaja stelt vast dat de titel van deze Schepper “Heilige” is, en wel 1 Heilige, en 
niet drie Heiligen: 

(Jes 43:15) Ik ben de HEERE, uw Heilige; de Schepper van Israël, ulieder Koning. 

Het is opmerkelijk dat de duivelen die Jezus uitdrijft bij een man Hem ook met deze titel 
aanspreken: 

(Lukas 4:34) Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazaréner? Zijt Gij 
gekomen, om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods. 

Dit laat zien dat de duivelen Jezus herkennen als de Schepper van het universum, de (Ene) 
Heilige Gods. Duivels weten dat er slechts 1 God is, want zij vrezen Hem meer dan alles. Er is 



maar 1 Heilige, niet twee Heiligen. Uiteindelijk zal God alle duivelen in het eeuwige vuur werpen, 
en een nieuwe hemel en aarde scheppen voor de mens. De apostel Jakobus prijst degenen die in 
de leer van de Ene God van Israel geloven: 

(Jak 2:19) Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij 
sidderen. 

Jesaja wordt de koning der profeten genoemd. God heeft op een krachtige manier door deze 
zoon van Amos gesproken om Zijn identiteit en Goddelijkheid te onthullen. Wanneer Hij 
spreekt over Zijn eigen rol bij de schepping dan laat God er geen misverstand over bestaan dat 
Hij alleen is en geen medescheppers om Zich heen heeft. 

(Jes 45:18) Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde 
geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij 
ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en 
niemand meer. 

De Bijbel bevestigt vanaf de allereerste vers dat God, Hij alleen, de aarde heeft geformeerd, en 
dat Hij geen gebruik maakte van medebouwers. 

(Gen 1:1) In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 

In het boek van Nehemia en door de profeet Malachi wordt nogmaals bevestigd dat God deze 
taak alleen uitgevoerd heeft: 

(Neh 9:6) Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al 
hun heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; 
en het heir der hemelen aanbidt U. 

(Mal 2:10) Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom 
handelen wij dan trouwelooslijk de een tegen den ander, ontheiligende het verbond onzer 
vaderen? 

Wanneer de Hebreeuwse koningen God aanbaden gaven ze Hem nadrukkelijk alle eer voor de 
schepping. Het lijkt erop dat God mensen wil belonen die Hem prijzen als enige schepper van 
hemel en aarde, zoals Hij deed bij koning Hezekia. 

(2Ko 19:15) En Hizkía bad voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: O HEERE, God 
Israëls, Die tussen de cherubim woont! Gij zelf, Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der 
aarde, Gij hebt den hemel en de aarde gemaakt. 

Jezus Christus, die God Zelf is geopenbaard in vlees – niet een tweede God – laat geen 
misverstand bestaan over de vraag hoeveel personen of goden betrokken waren bij de schepping: 

(Matt 19:4) Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne 
den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? 

Vergelijk dit met het moment waarop God de mens schept: 

(Gen 1:27) En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; 
man en vrouw schiep Hij ze. 

 
 



Het voornaamste geloofsstatement van het Jodendom, de “Shema”, is afkomstig van Deut. 6:4, 
en verklaart onomwonden dat er slechts 1 God is voor een Jood: 

(Deut 6:4) Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! 

Of in het Engels: 

(Deut 6:4) Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: 

Het idee van de theologen uit de vierde eeuw dat God een eenheid van verschillende 
componenten of “personen” (Grieks: “hypostases”) zou zijn wordt soms teruggevoerd op dit 
“enig”, wat “echad” is in het Hebreeuws. Tegenwoordig wordt in veel kerken beleden dat 
“echad” een meervoudige eenheid is, zoals van de druiven in een tros. Een vers die deze visie 
lijkt te bevestigen is te vinden in het boek van Numeri: 

(Num 13:23) Daarna kwamen zij tot het dal Eskol, en sneden van daar een rank af met een tros 
wijndruiven, dien zij droegen met tweeën, op een draagstok; ook van de granaatappelen en van 
de vijgen. 

De waarheid is echter dat “echad” geen speciaal mysterie verborgen houdt, maar simpelweg het 
getal 1 voorstelt, tenzij er uit de context een duidelijk andere betekenis dient te worden afgeleid. 
Jezus herhaalt de “Shema” in het boek van Markus, waarin het woord “echad” is vertaald met 
het Griekse “eis”, wat getalsmatig “1” betekent: 

(Mark 12:29) En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, 
onze God, is een enig (eis) Heere. 

De woorden van Jezus in Matt 19:4 onderstrepen ook dat het woord “enig” in Deut 6:4 geen 
meervoudige eenheid is, maar numerieke één. Een “Hij” schept man en vrouw. Het 
quasipolytheïsme van de drie-eenheid kan echter de vermeende meervoudigheid van “echad” 
niet rijmen met de woorden van Jezus, waarin gesproken wordt over “Hij…”. Hij duidt op een 
enkelvoudige God. Jezus verwijst hier naar de schepping van Adam en Eva zoals beschreven in 
hoofdstuk 1 van Genesis: 

(Gen 1:27) En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; 
man en vrouw schiep Hij ze. 

Voor Christenen die geloven in één God is dit inzicht van belang, omdat Jezus Christus Zelf 
deze God is die verantwoordelijk is voor de gehele schepping. Jezus weet dus als geen ander hoe 
de Schepping is verlopen, omdat Hij de Schepper is! 

(Jes 9:6) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst 

Jezus is de Zoon van God, maar wordt hier door Jesaja tevens “Vader” genoemd. Als we deze 
constatering koppelen aan de woorden van Malachi 2:10 (“Hebben wij niet allen één Vader? 
Heeft niet één God ons geschapen?”) dan moeten we vaststellen dat Jezus identiek is aan de Ene 
God die alles heeft geschapen. Deze openbaring verklaart waarom zowel de apostel Johannes als 
de apostel Paulus verklaarden dat Jezus de Schepper is: 

(Joh 1:3) Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat 
gemaakt is. 



(Kol 1:16) Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, 
die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; (Col 1:17) En Hij is vóór alle dingen, 
en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 

Het valt op dat de beide apostelen melden dat alles geschapen is “door Hem” en niet “door 
hen”, Drie personen zijn geen “Hem”. 

Wanneer de apostel Paulus God als Schepper noemt, blijkt hij duidelijk van een enkelvoudige 
persoon uit te gaan: 

(Hand 17:24) De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een 
Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 

De 24 ouderlingen in de hemel getuigen ook van een enkele God die hemel en aarde heeft 
geschapen: 

(Op 4:11) Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij 
hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen. 

De rol van het Woord in de Schepping 

De Bijbel zegt dat God alles heeft geschapen door Zijn Woord. Johannes schrijft dat het Woord 
in het begin bij God was (Joh 1:1). Dit gegeven wordt door de voorstanders van de drie-eenheid 
gebruikt om af te leiden dat het Woord van God een aparte persoon is naast de Vader, die door 
hen “God de Zoon” wordt genoemd. Daarnaast geloven ze dat de Zoon samen met de Vader 
deelnam aan de schepping. Dit betreft echter een verdraaiing van de Bijbeltekst en toont een 
slecht begrip aan van Joodse theologie en openbaring. Laten we onderzoeken wat de schrijvers 
van de Bijbel over het Woord te zeggen hebben. 

Het Woord van God staat voor Zijn creatieve scheppingskracht. Daar waar God spreekt, gebeurt 
iets. Als God zegt “er zij licht” dan is er licht. Het Woord van God is dus God die spreekt, en 
daarbij wonderlijke dingen tot stand brengt. Daarnaast gebruikt God Zijn Woord om Zich 
kenbaar te maken aan de mens. Het Woord bevat openbaring over God. Door het Woord 
onthult God Zijn identiteit en wezen. 

Laten we eerst kijken naar een aantal voorbeelden van de creatieve kracht van het Woord: 

(Gen 1:3) En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 

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

(Ps 107:20) Hij zond Zijn woord uit, en heelde hen, en rukte hen uit hun kuilen. 

(Jes 55:11) Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij 
wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, 
waartoe Ik het zende. 

(Mark 5:41) En Hij vatte de hand des kinds, en zeide tot haar: Talítha kûmi! hetwelk is, zijnde 
overgezet: Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op. 

(Joh 11:43) En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lázarus, kom uit! 



(Heb 11:3) Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo 
dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. 

Deze verzen tonen aan dat het Woord geen aparte persoon is, maar de creatieve 
scheppingskracht van God. 

Ten tweede is het Woord de manier waarop God Zijn identiteit kenbaar maakt, en een 
uitdrukking is van Zijn zelfstandigheid. Door te spreken tot de mens maakt God ons duidelijk 
wie Hij is. 

(Gen 3:8) En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind 
des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in 
het midden van het geboomte des hofs. 

(Exod 3:14) En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo 
zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! 

(1Sam 3:21) En de HEERE voer voort te verschijnen te Silo; want de HEERE openbaarde Zich 
aan Samuël te Silo, door het woord des HEEREN. 

(Ps 138:2) Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om 
Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord 
groot gemaakt. 

De Psalmist looft hier de Naam van God, en het Woord prijst hij. Dit kan alleen als het Woord 
van God en God identiek zijn, want de Bijbel zegt dat alleen God geprezen dient te worden. 

(Ps 56:4) (56:5) In God zal ik Zijn woord prijzen; ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat 
zoude mij vlees doen? 

Iedere keer als God door een profeet spreekt, dan openbaart God Zich via Zijn Woord. De 
Bijbel zegt bijna 140 maal dat het Woord van de Heer tot de verschillende profeten en 
Bijbelpersonages kwam. 

(Jer 33:1) Voorts geschiedde des HEEREN woord ten tweeden male tot Jeremía, als hij nog in 
het voorhof der bewaring was opgesloten, zeggende:(Jer 33:2) Zo zegt de HEERE, Die het doet, 
de HEERE, Die dat formeert, opdat Hij het bevestige, HEERE is Zijn Naam;(Jer 33:3) Roep tot 
Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet. 

Met het Woord van God is duidelijk geen aparte kleinere god of persoon bedoeld, maar 
simpelweg God die spreekt. Het Woord van God, de creatieve expressie van God,  is vlees 
geworden volgens de apostel Johannes: 

(Joh 1:1) In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

(Joh 1:14) En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade 
en waarheid. 

Dezelfde apostel Johannes gaat dieper op dit wonderbaarlijke mysterie in als hij in zijn eerste 
brief : 

(1Joh 1:1) Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien 
hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het 
Woord des levens 



(1Joh 1:2) (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en 
verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 

De profeet Micah verklaart dat het kind dat geboren wordt, afkomstig zal zijn vanuit de 
eeuwigheid: 

(Mic 5:2) (5:1) En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van 
Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van 
ouds, van de dagen der eeuwigheid.  

Dit onthult dat Jezus geboren is van het Woord van God, en verantwoordelijk is voor de hele 
schepping, hemel en aarde: 
 
(Heb 1:1) God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door 
de profeten 
(Heb 1:2) eeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft 
tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; 

Jezus heeft alle macht in het universum, omdat Hij het Woord is van God, en het Woord is God: 

(Matt 28:18) En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in 
hemel en op aarde. 

Conclusie 

Deze openbaring vanuit de Bijbel kan als volgt worden samengevat: God verklaart ons op talloze 
plaatsen in Zijn Woord dat Hij alleen de enige Schepper is van alles in de hemel en op aarde. De 
Bijbel geeft ons geen aanleiding te veronderstellen dat de creatie van het universum een “joint 
venture” was van een hemelse commissie van twee of drie. Elke filosofie die uitgaat van een 
meervoudigheid binnen de Ene God is strijdig met de geest en letter van de Bijbel. De Bijbel 
verklaart dat God Geest is en Woord zonder onderscheid in personen of goden. Het Woord van 
God is God die spreekt, en vertegenwoordigt Zijn creatieve vermogen en zelfexpressie. Het 
Woord heeft geen afzonderlijk bestaan buiten God. Het Woord is vlees geworden. Dit is in 
harmonie met het feit dat God alles heeft geschapen door Zijn Zoon omdat de Zoon het 
vleesgeworden Woord is. Daarom zegt de apostel Paulus dat alle dingen door Jezus zijn gemaakt.  
Jesaja noemt Jezus “Vader der eeuwigheid” en gezien het feit dat Malachi verklaart dat we slechts 
één God de Vader hebben moeten we concluderen dat Jezus deze God de Vader is geopenbaard 
in vlees en bloed. 

Amen. 

 

 

 

 


