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Vragen over de Drie-eenheid 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). M.V. 

 

Vragen van een lezer 
V: Zou je een spreker niet uitnodigen omdat hij niet in de drie-eenheid gelooft? 

A: Eigenaardige vraag ... iemand die niet in de Drie-eenheid gelooft is toch geen christen! Zie 
mijn geloofsverklaring: http://www.verhoevenmarc.be/Geloofsverklaring.htm bovenaan in de 
tabel. 

V: zou God iemand afwijzen die niet in de drie-eenheid gelooft? Het beeld van de drie-eenheid is 
soms lastig om uit te leggen en te begrijpen. 

A: Als Jezus slechts een mens zou zijn, kon Zijn offer aan het kruis helemaal niet toereikend 
zijn om de hele wereld van redding te voorzien. Hij moest daarom God zijn. Jezus heeft (als 
God) de wereld geschapen én Hij heeft de wereld gered door Zijn goddelijk offer. 

De Drie-eenheid is de kern van ons geloof en van de verlossing. 
Wie daar niet in gelooft en dat ongeloof predikt, is een ketter, net zoals Jehovah’s getuigen (en 
Mormonen) ketters zijn omdat zij (o.a.) niet in de Drie-eenheid geloven. 
Zie het belang van de Drie-eenheid hier: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm 

De Heer Jezus is God, en wie dat niet gelooft die gelooft niet in God zoals Hij werkelijk is, en 
dus is zo iemands geloof dood. 

V: Je zegt: “Hij heeft de wereld gered door Zijn goddelijk offer” en “Hij moest daarom God zijn”, 
maar wat is het probleem als God nu ‘gewoon’ Jezus uitgekozen had om het offer te zijn, ook al 
was Jezus mens, of gewoon een ‘engel’ die bij God vandaan kwam? 

A: Een menslijk offer (zondig) bezit niet de waarde (!) om de hele wereld van redding te voor-
zien. Zo’n offer komt zelfs niet in de buurt van een equivalente prijs voor wat allemaal verloren 
is gegaan in Adam! Ook een engel kan niet voorzien in een toereikend slachtoffer, zoals het 
smetteloze, goddelijke Lam er een was. 
Het is God ZELF die voor ons stierf, niet louter een schepsel. Hem zij alle eer. Alleen zo’n Of-
fer voldeed aan de absolute gerechtigheid (!) van God. Zo een eenmalig (!) goddelijk, smette-
loos (= zondeloos en niet tot zondigen in staat) offer voldeed voor Hem, en stelt bovendien in 
staat om de gelovigen naar de hemel te brengen – dat is veel méér dan wat in Adam verloren is 
gegaan. 

God koos niet zo maar een schepsel – Hij stelde Zichzelf ten offer. Wat een verschil qua liefde 
en genoegzaamheid!! 

V: Ik kan er sowieso mee instemmen. Het gaat mij om de discussie die ik moet voeren met mensen 
die de door mij genoemde argumenten aandragen. Ik snap alleen nog steeds niet waarom een ge-
schapen wezen niet kan voorzien in een smetteloos offer. 

A: Lees vorige mail nog eens door, biddend. God is volmaakte gerechtigheid. En, als God er 
Zich ‘goedkoop vanaf deed’ door een geschapen wezen te kiezen, hoe kunnen wij dan Zijn grote 
liefde zien? Ooit was ikzelf een anti-trinitariër, maar mijn God vond ik toen nogal koud, ontoe-
gankelijk en louter bestraffend. Toen ik inzag dat Hijzelf ons redde, zag ik pas Zijn liefde ... 

V: Marc, in alle bescheidenheid, ik mis nog steeds het waarom een door God gekozen wezen niet 
kan voorzien in het offer. Waarom zou dat goedkoop zijn? Het is God zelf die toch gekozen heeft? 

A: Ik geef geen antwoord meer. (‘Dure de comprenure’ zegt men hier bij ons). 
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Jezus was God, en als God heeft Hij verzoening gebracht: “Want het heeft de Vader behaagd dat in 
Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, 
door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde 
zijn als de dingen die in de hemelen zijn” (Kolossenzen 1:19-20). 
 

 

 
Lees verder over de Drie-eenheid: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm (uitgebreid). 
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