Er is maar 1 God!
Bijbelstudie over de doctrine van de Ene God van de Bijbel

Deel 2: God openbaart Zich altijd als 11
Door Br. Johannes

Woord vooraf
In deze serie Bijbelstudies onderzoeken we in hoeverre de God van Israel 1 ondeelbaar wezen is.
Daar waar het traditionele Christendom vaak uitgaat van een meervoudigheid van personen of
goden, getuigt de Bijbel van een onwrikbaar monotheïsme. In de vorige aflevering heb ik aan de
hand van de Bijbeltekst laten zien dat er geen enkele reden is te veronderstellen dat er twee of drie
personen tegelijk actief waren in de schepping. God als Schepper is duidelijk alleen.
Deze aflevering onderzoekt de vraag: “hoeveel is God als Hij Zich manifesteert aan de mensheid?”. In
de geschiedenis van de mens heeft God Zich vele malen geopenbaard. Deze openbaringen staan
beschreven in de Bijbel, en hierin verschijnt God door middel van een manifestatie in een zichtbare
vorm. De redenering is daarom simpel: indien God Zich altijd openbaart als een enkele, ondeelbare
God, dan is logisch om te concluderen dat Hij ook een enkele, ondeelbare God is. Laten we in de
Bijbel onderzoeken of de mensen die een ontmoeting hebben gehad met een visuele manifestatie
van God, ook getuigen van het zien van slechts één enkel wezen.
Eén God verschijnt aan Abraham
(Gen 18:1) Daarna verscheen hem de HEERE aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der
tent zat, toen de dag heet werd. (Gen 18:2) En hij hief zijn ogen op en zag; en ziet, daar stonden drie
mannen tegenover hem; als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent, en boog zich
ter aarde.
Deze tekst wordt soms gebruikt om te suggereren dat de drie personen van de drie-eenheid hier aan
Abraham verschijnen. Het Hebreeuwse woord voor “Heer” is Yahovah. Er is algemene
overeenstemming onder theologen over het feit dat Yahovah de enige Hoofd-God van de Israëlieten
was. De andere twee mannen in vers 2 kunnen daarom niet ook “Yahovahs” zijn, en uit het vervolg
van het hoofdstuk blijkt dat het zich bij deze drie mannen handelt om de Persoon van God en twee
engelen die Hem vergezellen.
God heeft in Genesis hst. 18 een gesprek met Abraham over de aanstaande vernietiging van Sodom
en Gomorra. Op het moment dat de twee engelen vertrekken in de richting van deze steden, blijft
Abraham achter met de Heer en spreekt met Hem:
(Gen 18:22) Toen keerden die mannen het aangezicht van daar, en gingen naar Sodom; maar
Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des HEEREN.
God spreekt hier over het lot dat deze steden te wachten staat:
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(Gen 18:26) Toen zeide de HEERE: Zo Ik te Sódom binnen de stad vijftig rechtvaardigen zal vinden, zo
zal Ik de ganse plaats sparen om hunnentwil.
God spreekt hier over Zichzelf als enkelvoud, “Ik”. Abraham krijgt de belofte van God dat als hij tien
rechtvaardige mensen kan vinden, de steden gespaard zullen blijven. Vervolgens verdwijnt God, en
keert Abraham terug.
(Gen 18:33) Toen ging de HEERE weg, als Hij geëindigd had tot Abraham te spreken; en Abraham
keerde weder naar zijn plaats.
In het volgende hoofdstuk, 19, vinden we de andere twee mannen weer terug.
(Gen 19:1) En die twee engelen kwamen te Sódom in den avond; en Lot zat in de poort te Sódom; en
als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met het aangezicht ter aarde.
(Gen 19:13) Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het
aangezicht des HEEREN, en de HEERE ons uitgezonden heeft, om haar te verderven.
Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het niet gaat om een manifestatie van een Triniteit in de vorm
van drie mannen, maar om twee engelen (Hebreeuws: malak) die door God zijn gezonden om
Sodom en Gomorrra te vernietigen. De doctrine van de drie-eenheid veronderstelt dat de drie
personen compleet gelijkwaardig zijn. Uit het feit echter dat de twee mannen (engelen) gezonden
worden door Yahovah, volgt dat het hier niet gaat om een manifestatie van een drie-eenheid, maar
om God die een opdracht geeft aan deze Hem ondergeschikte engelen.
Deze Ene God geeft voorts Sarah de belofte dat ze binnen een jaar een zoon zal baren, en raakt
geïrriteerd als ze daarom lacht. God is niet zo gesteld op ongeloof… Abraham noemt Hem de
“Rechter van de gehele aarde”, en God onthult aan Abraham het doel van Zijn bezoek. Abraham
smeekt God om genade voor de nog overgebleven rechtvaardige mensen in Sodom , en dit is iets
wat wij voor het moderne Sodom van deze wereld ook moeten doen, bij de enige ware God!
De Engel van de Heer
(Gen 28:11) En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was ondergegaan; en hij
nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en legde zich te slapen te dierzelver
plaats. (Gen 28:12) En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste
aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.
(Gen 31:11) En de Engel Gods zeide tot mij in den droom: Jakob! En ik zeide: Zie, hier ben ik! (Gen
31:12) En Hij zeide: Hef toch uw ogen op, en zie! alle bokken, die de kudde beklimmen, zijn
gesprenkeld, gespikkeld, en hagelvlakkig; want Ik heb gezien alles, wat Laban u doet. (Gen 31:13) Ik
ben die God van Beth-El, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij Mij een gelofte
beloofd hebt; nu, maak u op, vertrek uit dit land, en keer weder in het land uwer maagschap.
Wanneer we deze verzen beschouwen dan kunnen we vaststellen dat God Zich heeft geopenbaard
als een machtig, goddelijk Wezen, genaamd “de Engel van de Heer”. In The Intenational Standard
Bible Encyclopedia wordt deze engel als volgt gekarakteriseerd2:
In Exodus 23:20 ff God promises to send an angel before His people to lead them to the promised
land; they are commanded to obey him and not to provoke him "for he will not pardon your
transgression: for my name is in him." Thus the angel can forgive sin, which only God can do, because
God's name, i.e. His character and thus His authority, are in the angel.
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De Engel van de Heer moet onderscheiden worden van andere engelen omdat Hij veelal wordt
aanbeden, en Hij het Woord van God in de mond van profeten legt. In bovenstaande verzen maakt
de Engel van de Heer Zijn identiteit kenbaar, door Jakob te zeggen dat Hij de God is van Bethel, de
plek waar Jakob droomde over de ladder. De God van Bethel is uiteraard de God van Abraham, Isaak
en Jakob.
De apostel Stephanus, de eerste Christen die gedood werd om zijn geloof, spreekt in zijn getuigenis
voor de Joodse priesters van het Sanhedrin over de Engel van de Heer:
(Hand 7:30) En als veertig jaren vervuld waren, verscheen hem de Engel des Heeren, in de woestijn
van den berg Sinaï, in een vlammig vuur van het doornenbos.
Andere referenties naar de Engel zijn te vinden in: Gen 16:7, Gen 18, Gen 22:11, Gen 32:24, Ex
13:21, Ex 14:19, Nu 20:16, Ex 32:34, Jes 63:9, Joz 5:13, 6:2, Ri 2:1-5. We kunnen uit al deze verzen
duidelijk afleiden dat wanneer God Zich aan de mens manifesteert als de “Engel van de Heer”, we
altijd geconfronteerd worden met slechts 1 engel, en niet met drie engelen. Daarom is het goed vast
te stellen dat in onze zoektocht naar de manifestaties van God in de Bijbel we lezen over 1 zichtbaar
wezen dat Zich openbaart aan de aartsvaderen, profeten en kinderen van Israel.
Er is 1 God aanwezig in de hemel
(1Ko 22:19) Verder zeide hij: Daarom hoort het woord des HEEREN: Ik zag den HEERE, zittende op
Zijn troon, en al het hemelse heir staande nevens Hem, aan Zijn rechter hand en aan Zijn linkerhand.
(Jes 6:1) In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en
verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel.
(Op 4:2) En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat
Een op den troon.
In de hemel bevindt zich de ultieme realiteit. De sluier is verwijderd en de waarheid is onthuld bij
een blik in de troonzaal van God. Toen Micah, Jesaja en Johannes werden uitgenodigd om deze
verborgen zaken te zien, waren zij getuige van maar 1 troon en 1 persoon zittende op deze troon. De
crux van deze visioenen zit in het feit dat geen van deze Bijbelschrijvers spreekt over drie personen
of drie tronen.
De profeet Ezechiel laat er geen misverstand over bestaan dat er maar 1 God aanwezig is in de
hemel. Maar nog verbazingwekkender dan dit feit is de vorm waarin God Zich openbaart:
(Ezek 1:26) En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons,
als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de
gedaante eens mensen, daarboven op zijnde. (Ezek 1:27) En ik zag als de verf van Hasmal, als de
gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de
gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom.
(Ezek 1:28) Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de
gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN;
en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.
God verschijnt in de gedaante van een mens, en Ezechiel hoort de stem van “Een, die sprak”. Dit zou
de ogen moeten openen van hen die beweren dat God drie personen is. Het probleem is duidelijk: zij
zijn allen nog niet in de hemel geweest. Wordt ons een blik in de hemel gegund, dan vinden we daar

de Ene God op Zijn troon. Ten slotte zien wij de profeet Daniel, die de troon van Yahovah3 ziet in de
hemel. Het is opvallend hoeveel overeenkomst er is tussen zijn observatie en die van de apostel
Johannes, zo’n 500 jaar later.
(Dan 7:9) Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed
wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, deszelfs
raderen een brandend vuur.
(Op 1:14) En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een
vlam vuurs;
Moge de Here God de mensen de ogen openen om in te zien dat deze God Yahovah niemand anders
is dan onze Here Jezus Christus!
Eén God geopenbaard in vlees
(1Tim 3:16) En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard
in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
De doctrine van de Ene God komt tot volheid met de tijd dat God Zich openbaart in vlees als Jezus
Christus. Het is mijn overtuiging dat indien God zou bestaan uit drie volledig gelijke personen, elke
persoon zou zorgen dat hij in een apart lichaam zou verschijnen. Maar de Bijbel laat ons zien dat er
slechts 1 God in de hemel is, en dat deze God Zelf in Zijn eigen vlees en bloed is gekomen, en
zichtbaar werd als Jezus Christus. De “Zoon van God” betekent derhalve niet een denkbeeldige
tweede persoon, maar duidt op het lichaam van Yahweh, die Zelf in dat lichaam is. De Zoon is
niemand anders dan de Vader die Zich hult in een lichaam in de gelijkenis van een mens!
Dit verklaart waarom de profeet Jesaja de Zoon ook “eeuwige Vader” en “machtige God” noemt:
(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
De profeet Malachi zegt in 500 V.C. dat:
(Mal 3:1) Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot
Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken
gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.
De God waar de Joden naar verlangen kwam 2000 jaar geleden in Zijn eigen tempel, en degene die
bekend is met het Nieuwe Testament weet dat Jezus deze voorspelling heeft waargemaakt. Jezus
noch de apostelen spreken ook maar ergens over een drie-eenheid. In plaats daarvan claimt Jezus
duidelijk dezelfde te zijn als de “Ik Ben” uit het boek Exodus:
(Joh 8:58) Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.
(Joh 8:24) Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik
Die ben, gij zult in uw zonden sterven.
(Joh 8:27) Zij verstonden niet, dat Hij hun van den Vader sprak.
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Een andere manier om de naam van God in het OT, YHWH, uit te spreken is “Yahweh”. Het Hebreeuws kent
geen klinkers, dus beide mogelijkheden staan open.

In de komende afleveringen van deze Bijbelstudie zullen we dieper ingaan op de rol van de Zoon van
God. De vraag die we zullen stellen is: waarom spreekt het Nieuwe Testament van Vader, Zoon en
Heilige Geest? Hoe zijn deze drie titels van de Ene God Yahweh vanuit de tekst van de Bijbel te
begrijpen?

