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 Thomas Watson 

 

 

Over de drie-eenheid Gods 

 

Vraag. Hoeveel Personen zijn er in de Godheid? 

Antwoord. Er zijn drie Personen in de Godheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en 

deze Drie zijn één God, dezelfde in zelfstandigheid, even gelijk in kracht en heerlijkheid, 1 Joh. 

5:7; Matth. 28:19. 

 

Drie Personen, maar toch slechts één God! "Drie zijn er, Die getuigen in den hemel: de Vader, 

het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één", 1 Johannes 5:7. God is één in Wezen, 

toch bestaan er in de Godheid drie onderscheiden Personen. Dit is een heilige verborgenheid, 

hetgeen het natuurlijk licht in de mens nooit zou hebben kunnen ontdekken. Zoals de 

vereniging van twee naturen in Christus in één Persoon een wonder is, zó ook drie Personen en 

maar één God. Hier is een grote diepte: de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God, en 

toch geen drie Goden, maar één God! 

De drie Personen in de gezegende Drie-eenheid zijn onderscheiden, maar niet gescheiden; drie 

Zelfstandigheden en toch één Wezen. Dit is een Goddelijk raadsel, waarin één is drie en drie is 

één. Ons beperkt verstand kan evenmin de Drieheid in de Eenheid bevatten, als een notendop 

al het water van de zee. 

Laat ik het uitbeelden met een vergelijking. In het lichaam van de zon hebt u de substantie van 

de zon, de stralen en de warmte; de stralen worden voortgebracht door de zon, de warmte komt 

zowel uit de zon voort als uit de stralen; maar deze drie zijn, hoewel onderscheiden, niet 

gescheiden; alle drie samen zijn zij één zon. 

Zo is het ook in de gezegende Drie-eenheid; de Zoon is gegenereerd van de Vader, de Heilige 

Geest gaat van Beiden uit; en toch zijn ze één God, hoewel drie onderscheiden Personen. 

Laat ik nu eerst spreken van de Eenheid in de Drieheid en daarna van de Drieheid in de 

Eenheid. 

 

I. De Eenheid in de Drieheid. De eenheid der Personen in de Godheid bestaat in twee zaken. 

a. Gelijkheid van Wezen. In de Drie-eenheid is slechts één Wezen. De drie Personen zijn van 
dezelfde Goddelijke natuur en substantie, zodat er geen trappen in de Godheid zijn. De ene 

Persoon is niet méér God dan de andere! 

b. De eenheid der Personen in de Godheid bestaat in een onderling in-zijn, één in Wezen. De 
drie Personen zijn zodanig verenigd, dat de ene Persoon is in de andere en met de ander. 

"Gij, Vader, in Mij, en Ik in U", Johannes 17:21. 

 

II. De Drieheid in de Eenheid. 
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a. De eerste Persoon in de Drie-eenheid is God de Vader. Hij wordt de eerste Persoon 
genoemd krachtens orde, niet krachtens waardigheid, want God de Vader heeft geen 

wezenlijke volmaaktheid die de andere Personen niet hebben. Hij is niet wijzer, heiliger, 

machtiger dan de andere Personen. Er is wel een prioriteit, volgorde, maar geen 

superioriteit, rangorde, meerderheid. 

b. De tweede Persoon in de Drie-eenheid is Jezus Christus, Die van eeuwigheid van de Vader 
is gegenereerd. "Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de 

oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren; als nog geen 

fonteinen waren, zwaar van water; aleer de bergen ingevest waren; vóór de heuvelen was Ik 

geboren", Spreuken 8:23-25. Deze Schriftplaats verklaart de eeuwige generatie van de Zoon 

van God.  

Deze tweede Persoon in de Drie-eenheid, Die ook Jehovah is, is onze Jezus geworden. De 

Heilige Schrift noemt Hem de Spruite Davids, Jeremia 23:5 en ik mag Hem wel de Bloem 

van onze natuur noemen. "Door Dezen wordt een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd", 

Handelingen 13:39. 

c. De derde Persoon in de Drie-eenheid is de Heilige Geest, Die uitgaat van de Vader en de 
Zoon, Wiens werk is ons verstand te verlichten en heilige werkzaamheden op te wekken. 

Het Wezen van de Geest is in de hemel en overal elders, en Zijn heiligende invloed is in de 

harten der gelovigen. Dit is die gezegende Geest Die ons de heilige zalving verleent, 1 

Johannes 2:20. Hoewel Christus de genade voor ons verdiend heeft, werkt de Heilige Geest 

die genade in ons. Hoewel Christus de koop gesloten heeft, is het de Heilige Geest Die de 

verzekering daarvan geeft en ons verzegelt tot de dag der verlossing. 

 

Zo heb ik nu over alle drie de Personen gesproken. De Drie-eenheid kan bewezen worden uit 

Matthéüs 3:16, 17. "En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de 

hemelen werden Hem geopend, 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." Hier zijn dus drie namen, aan drie Personen gegeven. Hij 

Die met een stem uit de hemelen sprak was God, de Vader; Hij Die gedoopt werd in de 

Jordaan, was God, de Zoon; Hij Die nederdaalde in de gelijkenis van een duif was God, de 

Heilige Geest. 

Zo heb ik u dus de eenheid van Wezen en de drieheid van Personen getoond. 

 

Eerste gebruik, ter weerlegging. 

a. Hiermee weerleggen wij de Joden en de Mohammedanen die alleen in de eerste Persoon van 

de Godheid geloven. Neem de onderscheiding van de Personen in de Drie-eenheid weg, en u 

werpt de verlossing van mensen omver, want hoe zal anders God, de Vader, Die door de zonde 

van de mens beledigd is, bevredigd worden zonder Middelaar? Deze Middelaar is immers 

Christus, Die onze vrede is? En als Christus gestorven is en Zijn bloed gestort heeft, hoe zal 

anders dit bloed toegepast moeten worden dan door de Heilige Geest? Dus, als er geen drie 

Personen in de Godheid zijn, kan de zaligheid van mensen niet uitgewerkt worden. Als er geen 

tweede Persoon in de Drie-eenheid is, is er geen Verlosser. Als er geen derde Persoon is, is er 

geen Trooster. Dan wordt de plank waarover wij ten hemel kunnen gaan, weggenomen. 

 

b. Hiermee weerleggen wij de gruwelijke leer van de Socinianen, die de Godheid van de Heere 

Jezus loochenen en Die van Hem slechts een schepsel maken, zij het dan van een hogere orde. 

Zoals de roomsen het tweede gebod uitwissen, zo doen de Socinianen dit met de tweede 

Persoon in de Drie-eenheid. Als het bestrijden van de leden van Christus al zonde is, wat moet 
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dan wel het bestrijden van Christus Zelf zijn? Jezus Christus is evengelijk met God de Vader. 

"Hij heeft het geen roof geacht Gode evengelijk te zijn", Filippenzen 2:6.  

• Hij is van gelijke eeuwigheid met God de Vader. "Ik ben van eeuwigheid af", Spreuken 

8:23. Als dat niet zo was, zou er een tijd geweest zijn dat God zonder Zoon was en 

derhalve zou Hij dan geen Vader zijn. Ja, dan zou er een tijd geweest zijn dat God 

zonder Zijn heerlijkheid was, want Christus is "het Afschijnsel Zijner heerlijkheid", 

Hebreeën 1:3. Hij is eenswezens met God, de Vader.  

• Het Goddelijk Wezen is ook in Christus. "Want in Hem woont al de volheid der 

Godheid lichamelijk", Kolossenzen 2:9. Er staat niet alleen dat Christus bij God was in 

den beginne maar dat Hij God was, Johannes 1:1. In 1 Timótheüs 3:16 staat "God 

geopenbaard in het vlees." 

• De Naam Heere, waarmee Christus in het Nieuwe Testament zo dikwijls benoemd 

wordt, beantwoordt aan de naam Jehovah in het Oude Testament, Deuteronomium 

6:5; Matthéüs 22:37. Christus is van gelijke eeuwigheid en van het zelfde Wezen met de 

Vader. "Ik en de Vader zijn één", Johannes 10:30. Het zou godslastering zijn als een 

engel zo sprak. 

Maar om nog verder de Godheid van Christus te bewijzen, let dan op de volgende zaken. 

 

1. De heerlijke onmededeelbare eigenschappen die God, de Vader, toebehoren, worden ook 
Christus toegeschreven. Is God, de Vader, almachtig? Jezus Christus ook. Hij is de 

Almachtige, Openbaring 1:8, en Hij heeft alle dingen geschapen, Kolossenzen 1:16. Is God, 

de Vader, volkomen oneindig, vervullend alle plaatsen?, Jeremia 23:24; Jezus Christus ook! 

Terwijl Christus naar Zijn lichamelijke tegenwoordigheid op de aarde was, was Hij tegelijk 

ook in de boezem des Vaders wat Zijn Goddelijke tegenwoordigheid betreft, Johannes 3:13. 

2. Dezelfde koninklijke privileges, die God, de Vader, toebehoren, behoren ook Christus toe. 
Geeft God, de Vader, pardonbrieven uit? Dit is ook een bloem aan Christus' kroon. "Uw 

zonden zijn u vergeven", Matthéüs 9:2. Christus vergeeft de zonden niet slechts krachtens 

volmacht, zoals predikanten doen, krachtens de macht die God hun heeft gedelegeerd, 

maar Hij doet het krachtens Zijn eigen macht en gezag.  

3. Is God, de Vader, het aangewezen Voorwerp des geloofs? Moet men in Hem geloven? Ook 
in de Zoon, Johannes 14:1. Behoort aanbidding God, de Vader, toe? Ook de Zoon. "Dat 

alle engelen Gods Hem aanbidden", Hebreeën 1:6. Wat pleegt de Sociniaan dan toch 

heiligschennis, als hij Christus Zijn Godheid wil ontnemen, de kostelijkste bloem van Zijn 

kroon. Zij die loochenen dat Christus God is, moeten alles wel zo verdraaien om ook niet te 

ontkennen dat de Heilige Schrift Gods woord is. 

 

c. Met deze leer weerleggen wij ook de Arianen, die loochenen dat de Heilige Geest God is. De 

eeuwige Godheid geldt ook voor de Heilige Geest. "Hij zal u in al de waarheid leiden", Johannes 

16:13. Christus spreekt daar niet over een eigenschap, maar van een Persoon.  

• Dat de Godheid ook geldt voor de Persoon van de Heilige Geest blijkt hieruit, dat er 

van de Geest, Die verscheidene gaven uitdeelt, geschreven staat dat Hij Dezelfde Heere 

is, en Dezelfde God, 1 Korinthe 12:5, 6. 

• Er staat van die zwarte en onvergeeflijke zonde speciaal geschreven dat die begaan is 

tegen God, de Heilige Geest, Matthéüs 12:32. 

• De almachtige kracht Gods komt openbaar door de Heilige Geest, want Hij vernieuwt 

de harten van mensen. De duivel wilde dat Christus zou bewijzen dat Hij God was, door 

van stenen broden te maken; maar de Heilige Geest toont Zijn Godheid, door stenen in 
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vlees te veranderen. "Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen 

hart geven", Ezechiël 36:26. 

• Nog meer, de kracht en Godheid van de Heilige Geest is gebleken in het bewerken van 

de heerlijke ontvangenis van onze Heere Jezus Christus, Lukas 1:35. De overschaduwing 

van de Heilige Geest deed de maagd zwanger worden. De Heilige Geest werkt 

wonderen, die het natuurlijke te boven gaan, zoals het opwekken van de doden, 

Romeinen 8:11. 

• Hem komt Goddelijke aanbidding toe; ons lichaam en onze ziel zijn een tempel van de 

Heilige Geest, 1 Korinthe 6:19 en in die tempel behoort Hij verheerlijkt te worden, vs 

20. 

• Wij worden gedoopt in de naam van de Heilige Geest; daarom moeten wij in Zijn 

Godheid geloven of wij zouden onze doop in Zijn naam verwerpen. 

Mij dunkt dat het voor zulke mensen beter zou zijn geweest dat zij in `t geheel niet 

zouden gehoord hebben of er wel een Heilige Geest is, Handelingen 19:2, dan Zijn 

Godheid te loochenen. De namen van hen die wetens en willens de derde Persoon 

uitsluiten, zullen uitgesloten worden uit het boek des levens. 

 

Tweede gebruik, tot vermaning. 

a. Geloof deze leer van Drie Personen in één Wezen. De Drie-eenheid is louter een zaak van 

geloof; het dieplood van het verstand is te kort om deze verborgenheid te peilen; maar waar het 

verstand niet waden kan, kan het geloof zwemmen. Er zijn wel waarheden in de godsdienst die 

aan het verstand duidelijk gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld dat er een God moet zijn. 

Maar de Drie-eenheid, drie Personen in één Wezen is geheel bovennatuurlijk, en moet door het 

geloof aanvaard worden. Deze heilige leer is niet tegen het verstand maar wel boven het 

verstand. 

Die verlichte filosofen, die de oorzaak van de dingen misschien kunnen uitzoeken, en over de 

grootte en de aantrekkingskracht der sterren en de aard van de mineralen kunnen filosoferen, 

kunnen nooit het mysterie van de Drie-eenheid doorgronden, hoe diep zij ook vorsen. Dit 

weten wij alleen door Goddelijke openbaring en moet met een nederig geloof aanbeden 

worden. 

Wij kunnen geen goede christenen zijn, zonder dat wij de Drie-eenheid vast geloven. Hoe 

kunnen wij anders tot God, de Vader, bidden dan in de Naam van Christus, met de hulp van 

de Heilige Geest? Hoe kan men toch anders de heerlijke Drie-eenheid geloven? 

Wat moeten wij de Quakers verafschuwen, die voor christenen doorgaan en toch Jezus Christus 

onderwaarderen of zelfs verwerpen. Ik heb van enkele Quakers gelezen die als volgt spraken: 

"Wij loochenen de Persoon van Hem Die gij Christus noemt en verklaren dat degenen die 

verwachten zalig te worden door die Christus, zonder de werken, met dat geloof verdoemd 

zullen worden." Zou de duivel zelf een ergere godslastering kunnen uitspreken? Zij willen alle 

godsdienst met wortel en tak uitrukken en die Hoeksteen wegnemen, waarop de hoop van onze 

zaligheid gebouwd is. 

 

b. Als er één God is, bestaande in drie Personen, laten wij dan aan al de Personen in de Drie-

eenheid gelijke eer geven. Er is geen meerdere of mindere in de Drie-eenheid; de Vader is niet 

meer God dan de Zoon en de Heilige Geest. Er is een orde in de Godheid, maar geen rangorde; 

de ene Persoon is niet meerder of uitnemender dan de ander, daarom moeten wij hen alle drie 

evenveel aanbidden. "Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren", Johannes 

5:23.Aanbid de Eenheid in de Drieheid.  

 

c. Gehoorzaam al de drie Personen in de gezegende Drie-eenheid, want zij zijn allen God.  
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• Gehoorzaam God, de Vader. Christus Zelf gehoorzaamde, als mens, God de Vader, 

Johannes 4:34, dan moeten wij het zeker doen, Deuteronomium 27:10. 

• Gehoorzaam God, de Zoon. "Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne", Psalm 2:12. Kust 

Hem met een kus van gehoorzaamheid. De geboden van Christus zijn niet zwaar, 1 

Johannes 5:3. Wat Hij ons beveelt is tot ons behoud en tot ons nut. O, kust dan toch de 

Zoon! Waarom werpen de ouderlingen hun kronen aan de voeten van Christus en 

vallen neer voor het Lam?, Openbaring 4:10, 11. Om hun onderwerping te tonen en 

hun bereidheid uit te drukken om Hem te dienen en te gehoorzamen. 

• Gehoorzaam God, de Heilige Geest. Onze ziel wordt door de heerlijke Geest ingeblazen. 

"De Geest Gods heeft mij gemaakt", Job 33:4. Onze ziel wordt versierd door de Heilige 

Geest. Elke genade is een Goddelijke vonk, ontstoken in de ziel door de Heilige Geest. 

Ja, meer, de Geest Gods heiligde Christus' menselijke natuur. Hij verenigde die met de 

Goddelijke natuur en maakte zo de mens Christus bekwaam om onze Middelaar te zijn. 

Welnu, dan verdient deze derde Persoon in de Drie-eenheid, de Heilige Geest, toch 

zeker gehoorzaamd te worden; want Hij is God en deze hulde en gehoorzaamheid van 

ons komt Hem toe. 

 

 

 


