
 
 

 

 

 

             DE EENHEID VAN 1 GOD 

 

 

 

      

                Er is voor ons maar één God: de Vader  
    en één Heere: Jezus Christus 
               1 Korinthe 8:6 
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Voorwoord 

Het is een vaste traditie om zowel bij de kinderdoop als bij de 
volwassendoop de drie-eenheid doopformule “ik doop u in de naam 
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest” uit te spreken. 
Mijn ouders waren Nederlands Hervormd en als baby ontving ik de 
kinderdoop. Na mijn wedergeboorte in 1970 bereidde ik me voor op 
mijn volwassendoop. Bij de studie over de doop viel het me op dat 
de Bijbel spreekt over “dopen in de naam van Jezus.” Alleen in 
Mattheüs 28:19 wordt gesproken over ´dopen in de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.´  
 
Ik begreep toen niet waarom bij het dopen een ‘drie-eenheid 
doopformule’ werd gebruikt die niet overeenkomt met het 
onderwijs van Jezus en de apostelen in de Bijbel. Later ontdekte ik 
dat deze doopformule onderdeel was van het beeld dat veel 
gelovigen over God hebben, namelijk dat God uit drie gelijke 
Goddelijke Personen bestaat. Want zo wordt geleerd: naast God de 
Vader is ook Jezus en de Heilige Geest volledig God. In gesprekken 
met gelovigen bemerkte ik ook dat de drie-eenheid voor bijna alle 
kerken een zeer belangrijk leerstuk is, dat boven alle twijfel 
verheven is. Ook bleek het moeilijk te zijn om in de gesprekken met 
gelovigen over dit onderwerp samen te kijken naar wat Gods Woord 
over deze leer te zeggen heeft. Al snel was men geneigd om te 
refereren aan wat vanuit de kerktraditie is overgeleverd met 
betrekking tot dit onderwerp.  
 
Toen onze oudste dochter in 1992 met een team van Operatie 
Mobilisatie op zendingsmissie was in Roemenië werd zij op jonge 
leeftijd geconfronteerd met buitensluiting omdat zij niet in de drie-
eenheid geloofde. Als je jong bent laat zo’n buitensluiting diepe 
sporen na. Maar ook vandaag valt me op dat christelijke leiders 
heftig reageren als je zegt niet in de drie-eenheid te geloven. Het is 
opvallend dat men uitvoerig met je in gesprek gaat met de Bijbel 
open als je zegt niet in Jezus te geloven.  
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Maar als je zegt in één God te geloven blijft de Bijbel dicht, waarbij 
een goed gesprek over dit onderwerp niet mogelijk is. 
Ik heb vaak de indruk dat aanhangers van de drie-eenheidsleer 
grotere waarde hechten aan de eigen tradities van de kerk, dan aan 
Gods geopenbaarde waarheid in de Schriften. En u weet ook dat de 
macht van de traditie sterk kan zijn. Dit geldt voor veel terreinen in 
het leven. Dus zeker ook in het geloofsleven werkt deze macht van 
traditie.  
 
Het geestelijk voedsel dat we tot ons nemen, komt meestal in 
bewerkte vorm tot ons via preken, boeken, liederen etc.. Over het 
algemeen wordt het als prettig ervaren om Gods Woord in 
voorbewerkte vorm tot ons te nemen. We zijn er zo aan gewend en 
willen daarom eigenlijk niet anders, want het is toch gemakkelijk zo. 
Je hoeft er verder niet bij na te denken. En wat nog belangrijker is, 
je hoeft zelf je Bijbel niet meer te bestuderen, want dat is immers al 
voor je gedaan. Men heeft meestal niet door dat met de bewerking 
van Gods Woord ook ongezonde leringen bijgemengd kunnen 
worden. En het resultaat van ongezonde leringen in ons geestelijk 
voedsel komt vroeg of laat naar buiten in gedrag van gelovigen, zoals 
we later zullen zien. 
 
Voor mij persoonlijk is de eerste en tevens belangrijkste vraag: 
“Ondersteunt de Bijbel de leer van de drie-eenheid?” 
De tweede vraag die hierop volgt is: “Als dit belangrijke onderdeel 
van onze geloofsbelijdenis niet in de Bijbel is terug te vinden, hoe 
heeft dit dogma zich dan in de kerk kunnen nestelen als een schier 
onneembaar bolwerk?” 
 
Op zoek naar antwoorden op deze vragen ben ik me de afgelopen 
jaren gaan verdiepen in Gods Woord en in de kerkgeschiedenis. 
Vanuit mijn bewogenheid met dit onderwerp en met allen die 
geloven in de drie-eenheid werd het tijd om deze geloofspijler van 
de kerk grondig te onderzoeken, te ordenen en te toetsen aan Gods 
Woord.   
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De ontdekkingstocht door bijna 2.000 jaar kerkgeschiedenis heeft 
me regelmatig verdrietig gemaakt. Ook verdrietig om het feit dat zo 
velen tot op vandaag onkundig zijn over de wijze waarop de drie-
eenheidsleer is ontstaan. Daar word je niet blij van.  
Tijdens deze ontdekkingstocht is ook het verlangen ontstaan Gods 
geopenbaarde waarheid vanuit de Schriften met anderen te delen. 
Om niet steeds opnieuw alle Bijbelteksten op te zoeken en de 
kerkgeschiedenis uit te pluizen, ben ik vijf jaar geleden begonnen de 
verzamelde informatie op schrift te stellen. Het resultaat hiervan ligt 
in de vorm van dit boek voor u.  
 
Vooraf wil ik hier benadrukken dat deze studie niet is gericht tegen 
gelovigen van een bepaalde kerkelijke denominatie of religie. Het is 
zeker ook niet mijn bedoeling om gelovigen in diverse kerken aan te 
vallen. Waar het om gaat is de leugens van satan te ontmaskeren en 
het bolwerk van satan dat in de kerken aanwezig is, te slechten met 
Gods Woord. Het zal u tijdens het lezen opvallen dat met name de 
Rooms Katholieke Kerk veel aandacht krijgt, omdat van daaruit het 
bolwerk van de drie-eenheid zich heeft ontwikkeld. Ook in deze kerk 
bevinden zich lieve kinderen van God! 
 
Vanuit deze bewogenheid wil ik me net als Paulus in de gezindheid 
van Jezus richten op de bolwerken die door leringen van mensen en 
boze geesten zich hebben genesteld in het denksysteem van 
miljoenen mensen. Toch kan het zijn dat u zich ‘persoonlijk 
aangevallen’ voelt tijdens het lezen en overdenken. Dat is heel 
menselijk, want u heeft altijd uw overtuiging gehad en die wordt nu 
‘aangevallen’. Ik hoop daarom dat u deze woorden van Paulus ter 
harte wilt nemen: 
 

2 Korinthe 10:4,5 De wapens van onze strijd zijn immers niet 
vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5. 
Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich 
verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte 
gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. 
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Mijn vraag aan u is: “Bent u bereid om alleen het licht van Gods 
Woord te laten schijnen over dit belangrijke onderwerp en daarbij 
uw overtuiging te toetsen aan Gods Woord alleen? En bent u bereid 
om onder leiding van Gods Geest in gesprek te gaan met Gods 
Woord? Of heeft u vooraf al besloten dit boek ter kennisgeving 
terzijde te leggen, omdat de conclusie niet strookt met uw mening?”  
 
Als u echter de uitdaging oppakt, zult u ontdekken dat Gods Woord 
alleen krachtig genoeg is om eeuwenoude bolwerken van satan te 
slechten. Na het lezen zullen er ongetwijfeld nieuwe vragen bij u zijn 
opgekomen. Dit is heel begrijpelijk.  
Daarom wil ik me openstellen voor uw vragen en opmerkingen en 
nodig u graag uit deze te sturen naar mijn e-mailadres. Omdat dit de 
eerste druk is zal aan uw input zeker aandacht worden besteed. 
 
Mijn dank gaat uit naar mijn liefhebbende en geduldige Liesbeth. 
Jouw liefde heeft me rust en ruimte gegeven om aan dit boek te 
werken. Je was er altijd om een luisterend oor te bieden wanneer ik 
bijvoorbeeld weer iets nieuws had ontdekt. Je gaf mij de ruimte om 
lange tijd en vaak op ongemakkelijke tijden te studeren en aan dit 
boek te werken. Jouw liefde komt zeker ook van boven. 
 
Ik breng bovenal dank aan mijn hemelse Vader, die me de kracht gaf 
om dieper in Zijn Woord te studeren. Dank U Vader, U heeft zoveel 
schatten verborgen in Uw Woord. Schatten die bevrijding en 
vernieuwing brengen en een perspectief op een heerlijke toekomst.  
 
Pijnacker, januari 2022 
 
Jaap Noordam 
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Inleiding 

Al gedurende bijna twee millennia is er een diepe kloof tussen de 
Joodse en de algemeen, christelijke geloofsbelijdenis over de 
eenheid van de God van Abraham, Izak en Jacob.  
Die kloof is er niet altijd geweest, want vanaf het begin hebben de 
apostelen vastgehouden aan het geopenbaarde Woord van God in 
de Tenach en de leer van Jezus. Ze hebben zich ook verzet tegen 
diverse filosofieën die vanuit het heidendom de gemeente van Jezus 
Christus trachtten binnen te dringen. Toch ontstonden al vroeg in de 
kerkgeschiedenis verschillen in geloofsopvattingen o.a. doordat 
nieuwe gelovigen uit de heidenen hun heidense denkbeelden en 
praktijken de gemeente binnenbrachten. Het uiteindelijke resultaat 
hiervan was dat na het heengaan van de apostelen, de Messias 
belijdende Joden steeds meer het onderspit moesten delven. 
Tenslotte werden zij geëxcommuniceerd uit de christelijke 
gemeenschap. Dus in plaats dat Jood en heiden werden verenigd tot 
één nieuwe mens in het lichaam van Christus, brachten verschillen 
in de leer weer scheiding. De gemeente van Jezus Christus kwam 
hierdoor nog meer onder invloed van het denken en de praktijken 
uit het heidendom. De gemeente volgde daarmee het verkeerde 
voorbeeld van het volk Israël, dat ook steeds weer opnieuw 
vreemde goden achternaliep en leefde naar het voorbeeld van de 
heidenvolken.  
Tot op vandaag hebben Joden een afkeer van het Christendom 
vanwege de vele heidense praktijken die in de kerk aanwezig zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn o.a.:  beeldenverering, heiligenverering, 
Mariaverering, een paus die zich ‘heilige vader’ noemt, het vieren 
van heidense feestdagen (o.a. kerstfeest) en de viering van de 
zondag ter ere van de zonnegod. En zeker niet te vergeten: de 
eeuwenlange Jodenvervolging die in het teken van het kruis 
plaatsvond en ook nu nog voorkomt. Naast deze lijst van ‘christelijke 
praktijken’ zijn er ook veel leringen van mensen, die niet in 
overeenstemming zijn met Gods Woord. 
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Eén daarvan is het onderwerp van dit boek: de drie-eenheidsleer. In 
deze leer worden Jezus en de Heilige Geest als God gelijkgesteld met 
God de Vader. Zij worden evenals de Vader als God geëerd en 
verheerlijkt. Deze drie-eenheidsleer heeft met de hiervoor 
genoemde heidense praktijken gemeen dat ze veelal haar oorsprong 
heeft in de kerk van Rome. Volgens de Rooms Katholieke leer is het 
geloofsmysterie van de heilige drie-eenheid de meest fundamentele 
en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden.  
Om het belang van deze leer te benadrukken wordt op de eerste 
zondag na Pinksteren door de Rooms Katholieke Kerk het hoogfeest 
van de heilige drie-eenheid gevierd.  
De vraag is of Gods Woord het fundament is van de drie-
eenheidsleer of dat de kerkvaders deze leer mede hebben 
ontwikkeld vanuit een filosofisch en heidens denken?  
Staat het Bijbelse denken over de ene ware God, van Genesis tot 
Openbaring, tegenover dit vanuit menselijke overleveringen 
gevormde dogma?  
 
Waarom dit boek 
 

Het eerste doel van dit boek is om de Bijbel zelf te laten 
spreken over de identiteit van God. Daarom komt eerst het Bijbelse 
getuigenis in de hoofdstukken 1 t/m 4 aan de orde. Vervolgens kunt 
u zelf dit getuigenis vergelijken met de diverse formuleringen van 
het dogma van de drie-eenheid in hoofdstuk 5. 

 
Het tweede doel is om de lezer aan te sporen zelf te 

onderzoeken waarom het dogma zo afwijkt van Gods Woord. 
Hoofdstuk 6 en 7 gaan in op het belang om zelf de Schriften grondig 
te onderzoeken en te kennen. In hoofdstuk 8 wordt ruim aandacht 
gegeven aan de Bijbeluitleg van teksten die het dogma lijken te 
bevestigen. Ter toetsing van het dogma worden veel teksten 
integraal aangehaald. Bij de woordstudie is gebruik gemaakt van de 
Bijbelconcordantie van Strong.1 Deze concordantie geeft ieder 
woord van de grondtekst een uniek nummer. En per nummer en per 
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woord uit de Hebreeuwse en Griekse grondtekst wordt uitgebreid 
weergegeven welke betekenissen dit woord heeft. De betekenis van 
een woord in de grondtekst is vaak dieper en meer uitgebreid, dan 
in onze Nederlandse taal door één woord is weergegeven. Want de 
vertaler moet altijd kiezen tussen de verschillende betekenissen van 
een woord. En door de keuze voor één bepaalde betekenis, kan een 
deel van de andere betekenissen in de grondtekst verloren gaan. Of 
kan dit zelfs een verkeerde uitleg tot gevolg hebben.  

 
Het derde doel is om zicht te krijgen op de wijze waarop de 

drie-eenheid doctrine is ontstaan en tevens om de fundamenten 
waarop het dogma is gebaseerd bloot te leggen. Om het ontstaan 
van dit dogma beter te kunnen begrijpen, is ook kennis van de 
wereld van het Romeinse rijk en de Roomse staatskerk nodig. 
Daarom wordt in hoofdstuk 9 en in Bijlage A ruim aandacht 
geschonken aan de kerkgeschiedenis. Uit de geschiedenis blijkt o.a. 
dat vanuit de heersende Griekse filosofieën en de Roomse 
mysteriën religie vele on-Bijbelse leringen en praktijken zijn 
ontstaan. De uit de moederkerk van Rome voortgekomen 
dochterkerken hebben veel van de Roomse doctrines, waaronder 
die van de drie-eenheid, overgenomen. Ook het on-Bijbelse dogma 
van de verering van Maria als ‘Moeder Gods’ komt aan de orde. 
Want dit speelt al enige jaren een belangrijke rol speelt in de 
oecumenische beweging (hoofdstuk 10 en Bijlage B). In hoofdstuk 
11 worden de gevolgen beschreven die het dogma kan hebben voor 
onze aanbidding.  

 
Het vierde doel is een oproep te doen vast te blijven houden 

aan het eeuwige Evangelie. Dit komt aan de orde in hoofdstuk 12. 
 
De conclusie in hoofdstuk 13 is dat Gods Woord, zowel het 

Oude als het Nieuwe Testament, kristalhelder is over de identiteit 
van God. Hij alleen is God en er is geen God naast Hem. Als alleen 
Gods Woord voor alle gelovigen het hoogste gezag heeft, kan er 
geen verschil bestaan in de leer over de éénheid van God.  


