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Drie in één 
Veel mensen hebben geprobeerd om een voorstelling van God te maken. God zegt in de Bijbel dat je 
dit beter niet kan doen.  
 
Ex 20:4,5.  
 
  
 
De reden dat God dit zegt, is eigenlijk heel simpel. Je kunt hem niet in een beeld vangen. Er is 
namelijk geen schepsel dat wij kennen, dat kan weergeven wie God is. Op een uitzondering na, 
heeft niemand op aarde God gezien, zoals hij werkelijk is. Het liefst zouden we God als een persoon, 
dier, water, vuur of iets dergelijks weergeven, zodat we een beeld hebben van wie hij is. Toch lezen 
we dat God dit niet wil, omdat we hem altijd tekortdoen. We kunnen hem met ons menselijk 
verstand niet begrijpen, vormgeven of doorgronden. Hoe kan een schepsel helemaal begrijpen wie 
zijn maker is? 
 
Wie is hij? 
God laat gelukkig op veel andere manieren weten wie hij is! Hoe hij er uitziet is blijkbaar niet 
belangrijk. God zegt bijvoorbeeld bij de schepping: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld 
zijn, die op ons lijken.” Gen 1:26,27 
Hier lezen we dat in de man en vrouw het evenbeeld van God te vinden is. Het Hebreeuwse woord 
tsalem wordt in dit gedeelte gebruikt. Tsalem betekent schaduw geven. Dit is een prachtig beeld. 
De schaduw geeft slechts een gedeelte weer van de werkelijkheid. Zo kan de mens iets van Gods 
karakter weerspiegelen, maar nooit het totale beeld. 
In de mens zien we een paar karakteristieken die iets over God vertellen. Zo bestaat de mens uit 
lichaam, ziel en geest. Het lichaam bestaat uit botten, organen, huid, enz. De ziel bestaat uit de wil, 
emoties en het verstand. De geest bestaat uit de intuïtie en het geweten. De drie vormen samen één 
mens. 
 
Zo bestaat er ook één God die, net als de mens, uit drie verschijningsvormen  bestaat. In deze studie 
gaan we ervan uit dat je God niet als een levend wezen met een lichaam kunt voorstellen. Maar hoe 
kan hij dan drie in één zijn? Dit zal voor ons menselijk verstand altijd een mysterie blijven: we 
kunnen het nooit helemaal doorgronden.  
 
Verhaal 
Stel je eens voor dat de wereld op een boot lijkt. Op die boot zijn veel mensen, die we voorstellen als 
glazen. De boot vaart op een schone oceaan. Geen vervuiling, maar puur, schoon en helder water. 
De oceaan stellen we voor als God die overal is. Zijn naam is Alomtegenwoordig. God is veel groter 
dan de boot. 
God wil zo graag met de mensen op de boot communiceren. Hij houdt van ze! Daarom heeft hij 
mensen gemaakt. De glazen op de boot stellen de mensen voor en zijn vuil vanbinnen. Ze zijn bang 
voor God of weten niet dat hij er is. God besluit om als een glas op de boot te komen. Het glas wordt 
gemaakt en gevuld met helder water uit de oceaan. Als dit glas zich op de boot beweegt, ziet 
iedereen dat dit glas anders is. Het glas is een voorbeeld voor de anderen. Steeds meer mensen 
willen ook zo zijn. Maar er zijn er ook die zich afkeren van dat voorbeeld. 
Er is maar één manier om op dat glas met schoon water te lijken. Hetzelfde water moet in de vuile 
glazen komen. Dit kan alleen als het glas met zuiver water gebroken wordt en het schone water zich 
over het hele schip kan verdelen. Van dit schone water is genoeg, het is overal. 

WIE IS DE GOD  
VAN HET KONINKRIJK? 

1  

FOLLOW 2 Les 5 



 
 

www.highimpactsupport.nl  | Wie is de God van het Koninkrijk?                                              
 

2 

In dit verhaal zien we de aanwezigheid van God de Vader die overal is. Jezus kwam als God in het 
lichaam van een mens. Zijn buitenkant stierf, zodat zijn Geest overal kon komen. De Geest van God 
is naar de aarde gekomen toen Jezus was opgestaan uit de dood. 
 
Wat lezen we over God bij de schepping en Pinksteren? 
 
Gen 1:2,3 
 
 
  
Toen Jezus terugging naar God de Vader, zei hij dat de Geest in zijn plaats zou komen. Dat is met 
Pinksteren ook gebeurd. Die Geest van God werkt vandaag nog steeds. 
 
Hand 2:1-4 
 
  
 
God en de mens 
In het begin van de schepping zien we het verhaal van Adam en Eva en hoe God met hen omging. 
Het was heel normaal voor God om met de twee mensen te communiceren en bij hen te zijn. Er was 
een sfeer van vrede en blijdschap. Alles was goed. 
We hebben in les 1 gezien hoe dat hele beeld is veranderd. God heeft door profeten gesproken hoe 
mensen weer met hem in contact konden komen. Hoe gerechtigheid, vrede en blijdschap weer op 
de aarde konden terugkomen. Een heel mooi voorbeeld vinden we in het OT. 
 
Wie gaan de berg op, wat doen ze daar met God? 
 
Ex 24:9-11
 
  
In dit verhaal zien we hoe Mozes en de oudsten op een wel heel bijzondere manier God ontmoeten. 
Hier laat God zien wat belangrijk voor hem is. Hij wil bij mensen zijn en met hen eten. Een maaltijd is 
een teken van gastvrijheid en relatie met elkaar hebben. 
 
Toch zien we in het OT dat het steeds weer fout gaat tussen God en mensen. De mensen dwalen 
steeds van God af. Uiteindelijk besluit God zichzelf bekend te maken door op aarde te verschijnen 
als mens, in de persoon van Jezus. Omdat hij het lichaam van een mens zou hebben, zouden de 
mensen niet bang voor hem zijn. Ook zou Jezus een voorbeeld geven van zijn liefde. Het 
belangrijkste doel van Jezus was om de grote barricade tussen God en mens weg te nemen.  
Jezus kon maar op één plaats tegelijk zijn. Daarom ging hij weg, nadat zijn werk klaar was. God 
kwam terug als de Heilige Geest die bij iedereen op de wereld kan zijn.  
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OPDRACHT: 
 
 Vraag God of hij je wil laten zien wie hij is tijdens de komende studies. Je kunt voor elke les 

vragen of God jouw gedachten over hem wil veranderen, zodat je nieuwe inzichten krijgt in wie 
hij is. 

 
  Aan het begin van deze studie lazen we dat God niet wil dat we afgoden maken. Mensen in die 

tijd deden dat meestal om iets wat het belangrijkste in hun leven was te kunnen zien en dat te 
eren. 

 Tegenwoordig gebeurt dat veel minder. Maar er kunnen wel dingen in ons leven veel 
belangrijker zijn dan God. Vaak gaat daar de meeste tijd naar uit. Denk er eens over na of er in 
jouw leven dingen zijn die belangrijker zijn dan God. Zo ja, wat zou je daar dan mee willen 
doen? 

 
 Bespreek met je mentor hoe jij altijd over God hebt gedacht. 

Wie is hij voor je? 
 

 Leesopdracht:  
 Probeer regelmatig het evangelie van Johannes te lezen tijdens deel 2. Schrijf op wat je leest 

over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Schrijf ook op wat je opvalt, wat je niet begrijpt en 
wat nieuw voor je is.  

 
 
PRINCIPE 5 
 

God is Geest en heeft geen lichaam, Hij is overal. Hij is een persoon die manifest 
als Vader, Zoon en Geest in ons leven is.



 
 

www.highimpactsupport.nl  | Wie is de God van het Koninkrijk?                                              
 

4 

Ex 20:4,5 
Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding 
van iets dat in de hemel hier boven is of van iets 
beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 
Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, 
want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden 
naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de 
kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het 
vierde, wanneer ze mij haten; 
 
Gen 1:26,27 
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld 
zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren 
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, 
over het vee, over de hele aarde en over alles wat 
daarop rondkruipt.’ 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 
evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en 
vrouwelijk schiep hij de mensen. 
 
Gen 1:2,3 
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag 
over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het 
water. God zei: 'Er moet licht komen,' en er was 
licht. 
 
Hand 2:1-4 
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren 
ze allen bij elkaar. 
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van 
een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 
bevonden geheel vulde. 
3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die 
zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten, 
4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, 
zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
 
Ex 24:9-11 
9 Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, 
Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk, 
10 en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten 
was er iets als een plaveisel van saffier, helder 
stralend als de hemel zelf. 
11 Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet 
door God gedood: zij zagen hem, en zij aten en 
dronken. 
 

TEKSTEN STUDIE LES 5 


	Wie is de God
	van het koninkrijk?
	teksten studie les 5

