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terugblik...

1. de ene God - één God, de Vader
• de meest basale Bijbelse waarheid
• geen mysterie maar simpel - eenvoudig!

2. het Woord dat vlees werd
• niet de Zoon die mens werd...
• God verscheen in het OT via engelen

3. de Zoon van God - niet: 'God de Zoon'
• door God verwekt:

• vanuit Maria
• vanuit de doden





▪ het onderwerp zou nu afgerond kunnen zijn...
▪ maar... in de vierde ééuw (381, Constantinopel) 

werd de geloofsbelijdenis van Nicea (325) met één 
artikel uitgebreid:
• naast de Vader en de Zoon, werd 'de Heilige 

Geest' tot derde goddelijke persoon verklaard;
• > completering van de leer van drie-eenheid.



▪ het onderwerp zou nu afgerond kunnen zijn...
▪ maar... in de vierde ééuw (381, Constantinopel) 

werd de geloofsbelijdenis van Nicea (325) met één 
artikel uitgebreid:
• naast de Vader en de Zoon, werd 'de Heilige 

Geest' tot derde goddelijke persoon verklaard;
• = de completering van de leer van de drie-

eenheid.
▪ dat roept de vraag op: 

wie of wat is de heilige Geest?
▪ kapitaalletters in 'Heilige Geest' gewoonlijk 

opgevat als (volle) naam van een persoon
• kanttekening: de Schrift kent geen verschil 

tussen kleine- en hoofdletters





Johannes 4

24 God is geest
en wie Hem aanbidden, 
moeten [Hem] aanbidden 
in geest en waarheid.

geest - hij, zij of het?
▪ Gr. PNEUMA (onzijdig)
▪ Hebr. ROEACH (vrouwelijk)
▪ Lat. SPIRITUS (mannelijk)



Johannes 4

24 God is geest ...

1Joh.1:5 GOD IS LICHT > figuurlijk
1Joh 4:16 GOD IS LIEFDE > figuurlijk

Joh.4:24 GEEST DE GOD > feitelijk



Johannes 4

24 God is geest ...

zowel het Gr. PNEUMA als het Hebr. ROEACH

betekenen: in beweging gebrachte lucht:
▪ wind (OT: Gen.8:1; Zach.2:6; 

NT: Joh.3:8; 6:18
▪ adem (OT: Ex.15:8; Ex.23;12; 

NT: Hand.17:25; 2Thes.2:8)



geest = alles wat we niet kunnen zien

▪ wind, adem;
▪ een engel

• de zeven geesten Gods; Openb.4:5; Hand.23:9
▪ een geest van een demon; Luc.4:33
▪ synoniem voor 'leven'

• de geest geven; Joh.19:30
▪ een invloed, kracht

• betoon van geest en kracht; 1Kor.2:4
▪ een leer

• toest de geesten; 1Joh.4:2
▪ een sfeer (vergl. tijdgeest)

• de geest van de wereld; 1Kor.2:12
• de geest van zoonschap vs. slavernij; Rom.8:15





Lucas 1

35 En de boodschapper antwoordde 
en zei tot haar: 
heilige geest zal op jou komen 
en kracht van de Allerhoogste
zal jou overschaduwen. 
En daarom zal het heilige dat verwekt wordt 
Zoon van God worden genoemd. 

heilige geest = Gods kracht





aan Gods Geest worden activiteiten/emoties 
toegeschreven, zoals...

▪ Hij onderzoekt; 1Kor.2:11
▪ Hij bedoelt; 1Kor12:11
▪ Hij kan bedroefd worden; Ef.4:30
▪ Hij pleit t.b.v. ons; Rom.8:26
▪ Hij hoort en spreekt; Joh.16:13, 
▪ Hij overtuigt; Joh.16:8
▪ enz.





1Korinthe 2

10 Maar aan ons onthult God het 
door de geest, 
want de geest doorzoekt alle dingen, 
ook de diepten van God. 

> de geest is niet slechts een kracht en 
medium maar ook onderzoekend:
• mijn 'pneuma' is mijn adem maar ook 

mijn onderzoekend vermogen



1Korinthe 2

11 Want wie van de mensen 
weet de dingen van de mens, 
dan de geest van de mens die in hem is? 

> geen mens kent iemands motieven en 
gedachten beter, dan diens eigen geest



1Korinthe 2

11 ... Zo heeft ook niemand 
de dingen van God gekend 
dan de geest van God. 

zoals mijn geest geen onderscheiden persoon is 
van mijzelf, zo geldt dat ook voor Gods geest
▪ géén 'derde peroon in de Godheid'. 





Romeinen 8

9 Maar jullie zijn niet in het vlees 
maar in [de] geest, 
aangezien [de] geest van God in jullie woont. 
Indien echter iemand 
[de] geest van Christus niet heeft: 
deze is niet van hem.

"GEEST" = onbepaald:
▪ Gods geest/kracht = GEEST die Christus uit 

de doden opwekte



Romeinen 8

10 Maar indien Christus in jullie is, 
is inderdaad [het] lichaam een dode 
vanwege de zonde...

nl. door zijn geest = woord



Romeinen 8

10 ... maar [de] geest is leven
vanwege rechtvaardigheid.

synonieme begrippen



Romeinen 8

11 Indien echter de geest van Hem 
die Jezus uit de doden opwekte, 
in jullie woont...

en dus:
Gods geest > geest van Christus > Christus 





• nooit lezen we dat tot de Geest wordt gebeden;
• zoals we ook nooit lezen dat tot de Zoon wordt 

gebeden;
• de Bijbelse gedachte is:

1. we bidden tot God, de Vader
2. door Jezus Christus
3. in (de kracht) van de ene Geest



Efeze 2

18 want DOOR Hem (=Christus; 2:18)
hebben wij de toegang, beiden, 
IN één geest, TOT de Vader.



In de eerste plaats dank ik mijn God 
DOOR Jezus Christus over u allen…
Romeinen 1:8

Gode zij dank DOOR Jezus Christus, onze Here!
Romeinen 7:25

En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles 
in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, 
dankende DOOR Hem!
Kolosse 3:17

Laten wij dan DOOR Hem
Gode voortdurend een lofoffer brengen…
Hebreeën 13:15





1Johannes 5 (NBG51)

6 Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, 
Jezus Christus, niet slechts met water, maar met 
het water en met het bloed. En de Geest is het, 
die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 7

Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de 
Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze 
drie zijn een. 8 En drie zijn er, die getuigen op de 
aarde: de Geest en het water en het bloed, en de 
drie zijn tot een. 



Toelichting:

1. de rode woorden staan bekend onder de Latijnse 
naam “comma Johanneum”; 

2. Comma betekent ‘korte zin’ en Johanneum 
verwijst naar de naam van het bijbelboek;

3. In nieuwere bijbelvertalingen zijn de rode 
woorden óf tussen vierkante haken vermeld óf 
geheel weggelaten; 

4. Deze woorden ontbreken in ALLE Griekse 
handschriften van het Nieuwe Testament;



Toelichting:

5. Pas tijdens de Middeleeuwen verschijnt deze tekst 
in Latijnse geschriften.

6. De leer van de drie-eenheid is niet gebaseerd op 
deze tekst maar omgekeerd: deze tekst sloop 
binnen nadat de leer van de drie-eenheid tot 
dogma was verklaard!;

7. Algemeen wordt toegegeven dat het 'comma 
Johanneum' een latere toevoeging is;

8. Ook de Rooms Katholieke Kerk laat tegenwoordig 
in haar Latijnse bijbelvertaling (de Vulgaat) het 
'comma Johanneum' weg.





1. duif
• Mat.3:16; Mar.1:10; Luc.3:22; Joh.1:32
• brengt een boodschap over > olijftak

2. (olijf)olie
• waarmee artributen en personen worden 

gezalfd
• maakt licht

3. vuur
• Hand.2:3 - tongen als van vuur
• "vurig van geest"; Hand.18:25; Rom.12:11

4. water
• "levend water" - "dit zei Hij van de Geest..."

Joh.7:38,39
5. wolk

• niet tastbaar - wordt meegevoerd door wind
• leidde het volk in de woestijn; 1Kor.10:1,2


