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Wat	  gaan	  we	  doen?	  
 Twee	  lijnen:	  	  
God	  bewonderen	  /	  in	  God	  zijn	  
  Inleiding	  
 Paulus	  –	  Romeinen	  8	  
  Johannes	  –	  Johannes	  17	  
 Herman	  Bavinck	  over	  de	  drie-‐eenheid	  
 AfsluiMng	  



‘Ik	  heb	  bewondering	  	  
voor	  God’	  

In	  hoeverre	  is	  die	  stelling	  op	  jou	  
van	  toepassing	  (geef	  een	  cijfer	  

tussen	  0	  en	  10)?	  



‘Ik	  ben	  in	  God’	  
Zou	  je	  dat	  van	  jezelf	  zeggen?	  



PAULUS:	  ROMEINEN	  8	  



1	  Zo	  is	  er	  dan	  nu	  geen	  veroordeling	  voor	  hen,	  die	  in	  Christus	  Jezus	  zijn.	  
2	  Want	  de	  wet	  van	  de	  Geest	  des	  levens	  heeT	  u	  in	  Christus	  Jezus	  
vrijgemaakt,	  van	  de	  wet	  der	  zonde	  en	  des	  doods.	  3	  Want	  wat	  de	  wet	  
niet	  vermocht,	  omdat	  zij	  zwak	  was	  door	  het	  vlees	  -‐	  God	  heeT,	  door	  zijn	  
eigen	  Zoon	  te	  zenden	  in	  een	  vlees,	  aan	  dat	  der	  zonde	  gelijk,	  en	  wel	  om	  
de	  zonde,	  de	  zonde	  veroordeeld	  in	  het	  vlees,	  	  4	  opdat	  de	  eis	  der	  wet	  
vervuld	  zou	  worden	  in	  ons,	  die	  niet	  naar	  het	  vlees	  wandelen,	  doch	  naar	  
de	  Geest.	  
5	  Want	  zij,	  die	  naar	  het	  vlees	  zijn,	  hebben	  de	  gezindheid	  van	  het	  vlees,	  
en	  zij,	  die	  naar	  de	  Geest	  zijn,	  hebben	  de	  gezindheid	  van	  de	  Geest.	  	  
6	  Want	  de	  gezindheid	  van	  het	  vlees	  is	  de	  dood,	  maar	  de	  gezindheid	  van	  
de	  Geest	  is	  leven	  en	  vrede.	  
	  7	  Daarom	  dat	  de	  gezindheid	  van	  het	  vlees	  vijandschap	  is	  tegen	  God;	  
want	  het	  onderwerpt	  zich	  niet	  aan	  de	  wet	  Gods;	  trouwens,	  het	  kan	  dat	  
ook	  niet:	  	  8	  zij,	  die	  in	  het	  vlees	  zijn,	  kunnen	  Gode	  niet	  behagen.	  9	  Gij	  
daarentegen	  zijt	  niet	  in	  het	  vlees,	  maar	  in	  de	  Geest,	  althans,	  indien	  de	  
Geest	  Gods	  in	  u	  woont.	  Indien	  iemand	  echter	  de	  Geest	  van	  Christus	  niet	  
heeT,	  die	  behoort	  Hem	  niet	  toe.	  



Levenssferen	  
  In	  het	  vlees:	  de	  sfeer	  van	  het	  zondige,	  
kwetsbare,	  ten	  dode	  opgeschreven	  leven	  
  In	  Christus:	  in	  de	  plaatsbekleder	  
• Door	  Hem	  vertegenwoordigd	  
•  In	  Hem	  inbegrepen	  
• Eén	  gemaakt	  met	  Hem	  
  In	  de	  Geest:	  in	  de	  Heilige	  Geest	  
• De	  Geest	  van	  Christus	  
• Doordat	  de	  Geest	  in	  je	  woont	  



9	  Gij	  daarentegen	  zijt	  niet	  in	  het	  vlees,	  maar	  in	  de	  Geest,	  
althans,	  indien	  de	  Geest	  Gods	  in	  u	  woont.	  Indien	  iemand	  
echter	  de	  Geest	  van	  Christus	  niet	  heeT,	  die	  behoort	  Hem	  
niet	  toe.	  
10	  Indien	  Christus	  in	  u	  is,	  dan	  is	  wel	  het	  lichaam	  dood	  
vanwege	  de	  zonde,	  maar	  de	  geest	  is	  leven	  vanwege	  de	  
gerechMgheid.	  
11	  En	  indien	  de	  Geest	  van	  Hem,	  die	  Jezus	  uit	  de	  doden	  
heeT	  opgewekt,	  in	  u	  woont,	  dan	  zal	  Hij,	  die	  Christus	  Jezus	  
uit	  de	  doden	  opgewekt	  heeT,	  ook	  uw	  sterfelijke	  lichamen	  
levend	  maken	  door	  zijn	  Geest,	  die	  in	  u	  woont.	  
12	  Derhalve,	  broeders,	  zijn	  wij	  schuldenaars,	  maar	  niet	  van	  
het	  vlees,	  om	  naar	  het	  vlees	  te	  leven.	  
13	  Want	  indien	  gij	  naar	  het	  vlees	  leeQ,	  zult	  gij	  sterven;	  
maar	  indien	  gij	  door	  de	  Geest	  de	  werkingen	  des	  lichaams	  
doodt,	  zult	  gij	  leven.	  

	  



Leven	  en	  dood	  
  Sfeer	  van	  het	  vlees:	  	  
• Zonde	  
• Het	  lichaam	  werkt	  verkeerd	  
• Sterfelijkheid	  
  Inwoning	  van	  de	  Geest	  
• Geest	  van	  Pasen	  
• Hoop	  op	  opstanding,	  net	  als	  Jezus	  
• Zonde	  doden	  in	  de	  Geest	  
• Een	  nieuw	  leven	  leiden	  



14	  Want	  allen,	  die	  door	  de	  Geest	  Gods	  geleid	  worden,	  zijn	  
zonen	  Gods.	  
15	  Want	  gij	  hebt	  niet	  ontvangen	  een	  geest	  van	  slavernij	  om	  
opnieuw	  te	  vrezen,	  maar	  gij	  hebt	  ontvangen	  de	  Geest	  van	  
het	  zoonschap,	  door	  welke	  wij	  roepen:	  Abba,	  Vader.	  
16	  Die	  Geest	  getuigt	  met	  onze	  geest,	  dat	  wij	  kinderen	  Gods	  
zijn.	  
17	  Zijn	  wij	  nu	  kinderen,	  dan	  zijn	  wij	  ook	  erfgenamen:	  
erfgenamen	  van	  God,	  en	  medeërfgenamen	  van	  Christus;	  
immers,	  indien	  wij	  delen	  in	  zijn	  lijden,	  is	  dat	  om	  ook	  te	  
delen	  in	  zijn	  verheerlijking.	  

	  



In	  Geest	  en	  Zoon	  bij	  de	  Vader	  
  Zoon:	  erfgenaam	  (dochter	  is	  geen	  
erfgenaam)	  
  Geest	  laat	  ons	  delen	  in	  Christus,	  de	  Zoon	  
  Geest	  maakt	  ons	  zonen	  (m/v),	  als	  de	  Zoon	  
  Geest	  van	  het	  zoonschap:	  innerlijke	  
overtuiging	  
• God	  is	  onze	  Abba	  
• Wij	  zijn	  Gods	  zonen	  
• Lijden	  brengt	  ons	  in	  Gods	  heerlijkheid	  



Wonderlijk	  
Efeze	  1-‐3:	  	  
• talrijke	  geestelijke	  zegeningen,	  rijke	  luister,	  
overweldigend	  grote	  kracht,	  rijkdom	  van	  
liefde,	  oneindig	  meer	  dan	  wij	  beseffen	  

 Romeinen	  8:	  
• Door	  de	  Geest	  delen	  in	  de	  Zoon	  
• In	  wie	  Hij	  is:	  Gods	  erfgenaam	  
• In	  zijn	  relaMe	  met	  de	  Vader	  

• Door	  de	  Geest	  en	  de	  Zoon	  verbonden	  met	  
de	  Vader	  



Vragen	  
 Wanneer	  kun	  je	  volgens	  Paulus	  zeggen	  
‘ik	  ben	  in	  Christus’?	  
 Stelling:	  ‘Alleen	  wie	  door	  de	  Geest	  in	  
Christus	  is,	  kan	  bidden	  “Onze	  Vader”’	  
 Wordt	  je	  bewondering	  voor	  God	  
groter	  of	  kleiner	  als	  je	  Romeinen	  8	  op	  
je	  in	  laat	  werken?	  Waarom?	  	  



JOHANNES:	  JOHANNES	  17	  



Het	  Johannes-‐evangelie	  
  Al	  lezend	  binnengeleid	  worden	  in	  God:	  
•  Jezus	  komt:	  licht,	  leven,	  liefde	  
•  Jezus	  stelt	  zich	  voor:	  ‘Ik	  ben	  …’	  
• Het	  wonder	  gebeurt:	  ‘ik	  geloof’!	  
•  Je	  ontdekt:	  ‘Ik	  ben	  in	  Christus,	  Hij	  is	  in	  mij’	  
•  Jezus	  roept	  je	  op:	  ‘Blijf	  in	  mij,	  dan	  blijf	  Ik	  in	  jullie’	  
•  Jezus	  belooT	  de	  Geest:	  Geest	  van	  nieuwe	  geboorte,	  
Geest	  die	  met	  Jezus	  verbindt	  
•  Jezus	  bidt	  en	  sterT	  voor	  ons:	  Hij	  brengt	  je	  bij	  de	  
Vader	  



In	  elkaar	  wonen	  
 Vader	  en	  Zoon	  wonen	  in	  elkaar	  
 Zoals	  het	  is	  tussen	  Vader	  en	  Zoon,	  zo	  
ook	  tussen	  Jezus	  en	  zijn	  leerlingen	  
  ‘Hij	  in	  ons,	  wij	  in	  Hem’	  
•  Door	  Jezus’	  liefde,	  door	  de	  Geest,	  door	  geloof,	  
door	  nieuwe	  geboorte	  



Het	  Johannes-‐evangelie	  
  ‘In	  God	  zijn’:	  
• Wel	  in	  1	  Johannes	  
• Niet	  in	  Johannes	  1-‐16	  
  Johannes	  17	  en	  het	  offer	  van	  Jezus	  daarna:	  	  
•  Jezus	  heiligt	  zichzelf	  voor	  ons,	  opdat	  ook	  wij	  

geheiligd	  zullen	  zijn	  (vers	  19)	  
•  =	  Jezus	  wijdt	  zichzelf	  voor	  ons	  aan	  God	  om	  ons	  

aan	  God	  te	  wijden	  
  Jezus	  betrekt	  zijn	  leerlingen	  (wij	  in	  Hem,	  Hij	  
in	  ons)	  in	  zijn	  relaMe	  met	  de	  Vader	  (in	  ons,	  in	  
God)	  



1	  Dit	  sprak	  Jezus	  en	  Hij	  hief	  zijn	  ogen	  ten	  hemel	  
en	  zeide:	  Vader,	  de	  ure	  is	  gekomen;	  verheerlijk	  
uw	  Zoon,	  opdat	  uw	  Zoon	  U	  verheerlijke,	  
2	  gelijk	  Gij	  Hem	  macht	  hebt	  gegeven	  over	  alle	  
vlees,	  om	  aan	  al	  wat	  Gij	  Hem	  gegeven	  hebt,	  
eeuwig	  leven	  te	  schenken.	  
3	  Dit	  nu	  is	  het	  eeuwige	  leven,	  dat	  zij	  U	  kennen,	  de	  
enige	  waarachMge	  God,	  en	  Jezus	  Christus,	  die	  Gij	  
gezonden	  hebt.	  
4	  Ik	  heb	  U	  verheerlijkt	  op	  de	  aarde	  door	  het	  werk	  
te	  voleindigen,	  dat	  Gij	  Mij	  te	  doen	  gegeven	  hebt.	  
5	  En	  nu,	  verheerlijk	  Gij	  Mij,	  Vader,	  bij	  Uzelf	  met	  
de	  heerlijkheid,	  die	  Ik	  bij	  U	  had,	  eer	  de	  wereld	  
was.	  



6	  Ik	  heb	  uw	  naam	  geopenbaard	  aan	  de	  mensen,	  die	  Gij	  Mij	  uit	  de	  wereld	  
gegeven	  hebt.	  Zij	  behoorden	  U	  toe	  en	  Gij	  hebt	  hen	  Mij	  gegeven	  en	  zij	  hebben	  
uw	  woord	  bewaard.	  7	  Nu	  weten	  zij,	  dat	  al	  wat	  Gij	  Mij	  gegeven	  hebt,	  van	  U	  
komt,	  	  8	  want	  de	  woorden,	  die	  Gij	  Mij	  gegeven	  hebt,	  heb	  Ik	  hun	  gegeven	  en	  
zij	  hebben	  ze	  aangenomen	  en	  in	  waarheid	  erkend,	  dat	  Ik	  van	  U	  ben	  
uitgegaan,	  en	  zij	  hebben	  geloofd,	  dat	  Gij	  Mij	  gezonden	  hebt.	  9	  Ik	  bid	  voor	  
hen;	  niet	  voor	  de	  wereld	  bid	  Ik	  U,	  maar	  voor	  hen,	  die	  Gij	  Mij	  gegeven	  hebt,	  
want	  zij	  zijn	  van	  U,	  10	  en	  al	  het	  mijne	  is	  het	  uwe	  en	  het	  uwe	  is	  het	  mijne,	  en	  Ik	  
ben	  in	  hen	  verheerlijkt.	  11	  En	  Ik	  ben	  niet	  meer	  in	  de	  wereld,	  maar	  zij	  zijn	  in	  de	  
wereld	  en	  Ik	  kom	  tot	  U.	  Heilige	  Vader,	  bewaar	  hen	  in	  uw	  naam,	  welke	  Gij	  Mij	  
gegeven	  hebt,	  dat	  zij	  één	  zijn	  zoals	  Wij.	  12	  Zolang	  Ik	  bij	  hen	  was,	  bewaarde	  Ik	  
hen	  in	  uw	  naam,	  welke	  Gij	  Mij	  gegeven	  hebt,	  en	  Ik	  heb	  over	  hen	  gewaakt	  en	  
niemand	  uit	  hen	  is	  verloren	  gegaan,	  dan	  de	  zoon	  des	  verderfs,	  opdat	  de	  
SchriT	  vervuld	  werd.	  13	  Maar	  nu	  kom	  Ik	  tot	  U	  en	  Ik	  spreek	  dit	  in	  de	  wereld,	  
opdat	  zij	  ten	  volle	  mijn	  blijdschap	  in	  zichzelf	  mogen	  hebben.	  14	  Ik	  heb	  hun	  uw	  
woord	  gegeven	  en	  de	  wereld	  heeT	  hen	  gehaat,	  omdat	  zij	  niet	  uit	  de	  wereld	  
zijn,	  gelijk	  Ik	  niet	  uit	  de	  wereld	  ben.	  15	  Ik	  bid	  niet,	  dat	  Gij	  hen	  uit	  de	  wereld	  
wegneemt,	  maar	  dat	  Gij	  hen	  bewaart	  voor	  de	  boze.	  16	  Zij	  zijn	  niet	  uit	  de	  
wereld,	  gelijk	  Ik	  niet	  uit	  de	  wereld	  ben.	  
	  

	  



17	  Heilig	  hen	  in	  uw	  waarheid;	  uw	  woord	  is	  de	  waarheid.	  18	  Gelijk	  Gij	  Mij	  
gezonden	  hebt	  in	  de	  wereld,	  heb	  ook	  Ik	  hen	  gezonden	  in	  de	  wereld;	  19	  en	  
Ik	  heilig	  Mijzelf	  voor	  hen,	  opdat	  ook	  zij	  geheiligd	  mogen	  zijn	  in	  waarheid.	  
20	  En	  Ik	  bid	  niet	  alleen	  voor	  dezen,	  maar	  ook	  voor	  hen,	  die	  door	  hun	  
woord	  in	  Mij	  geloven,	  21	  opdat	  zij	  allen	  één	  zijn,	  gelijk	  Gij,	  Vader,	  in	  Mij	  
en	  Ik	  in	  U,	  dat	  ook	  zij	  in	  Ons	  zijn;	  opdat	  de	  wereld	  gelove,	  dat	  Gij	  Mij	  
gezonden	  hebt.	  22	  En	  de	  heerlijkheid,	  die	  Gij	  Mij	  gegeven	  hebt,	  heb	  Ik	  
hun	  gegeven,	  opdat	  zij	  één	  zijn,	  gelijk	  Wij	  één	  zijn:	  23	  Ik	  in	  hen	  en	  Gij	  in	  
Mij,	  dat	  zij	  volmaakt	  zijn	  tot	  één,	  opdat	  de	  wereld	  erkenne,	  dat	  Gij	  Mij	  
gezonden	  hebt,	  en	  dat	  Gij	  hen	  liefgehad	  hebt,	  gelijk	  Gij	  Mij	  liefgehad	  hebt.	  
24	  Vader,	  hetgeen	  Gij	  Mij	  gegeven	  hebt	  -‐	  Ik	  wil,	  dat,	  waar	  Ik	  ben,	  ook	  zij	  
bij	  Mij	  zijn,	  om	  mijn	  heerlijkheid	  te	  aanschouwen,	  die	  Gij	  Mij	  gegeven	  
hebt,	  want	  Gij	  hebt	  Mij	  liefgehad	  vóór	  de	  grondlegging	  der	  wereld.	  25	  
Rechtvaardige	  Vader,	  de	  wereld	  kent	  U	  niet,	  maar	  Ik	  ken	  U,	  en	  dezen	  
weten,	  dat	  Gij	  Mij	  gezonden	  hebt;	  26	  en	  Ik	  heb	  hun	  uw	  naam	  bekend	  
gemaakt	  en	  Ik	  zal	  hem	  bekend	  maken,	  opdat	  de	  liefde,	  waarmede	  Gij	  Mij	  
liefgehad	  hebt,	  in	  hen	  zij	  en	  Ik	  in	  hen.	  
	  



Johannes	  17	  
  Jezus	  heiligt	  zich	  voor	  ons,	  wij	  geheiligd	  
  Vader	  en	  Zoon,	  samen	  één,	  samen	  in	  
heerlijkheid	  
  Door	  de	  Zoon	  betrokken	  in	  die	  relaMe	  (‘in	  
ons’	  /	  ‘in	  God’,	  NIET	  ‘in	  de	  Vader’)	  
  Effect:	  	  
•  leerlingen	  delen	  in	  Gods	  heerlijkheid	  
• Leerlingen	  samen	  één	  zoals	  Vader	  en	  Zoon	  één	  
zijn	  

  Delen	  in	  liefde	  van	  de	  Vader	  voor	  de	  Zoon	  	  



Vragen	  
 Wat	  zeg	  je	  tegen	  iemand	  die	  zichzelf	  
wel	  als	  schaap	  van	  de	  goede	  Herder	  
ziet	  (Joh	  10),	  maar	  niet	  durT	  te	  zeggen	  
‘ik	  ben	  in	  God’?	  	  
 Wordt	  je	  bewondering	  voor	  God	  
groter	  of	  kleiner	  als	  je	  Johannes	  17	  op	  
je	  in	  laat	  werken?	  Waarom?	  	  



Pauze	  
Dit	  college	  wordt	  straks	  hervat	  



HERMAN	  BAVINCK	  	  



Herman	  Bavinck	  (1854-‐1921)	  



Gereformeerde	  Dogmadek,	  II,	  300v	  
Met	  de	  belijdenis	  van	  Gods	  drieëenheid	  staat	  en	  valt	  
het	  gansche	  Christendom,	  de	  geheele	  bijzondere	  
openbaring.	  Zij	  is	  de	  kern	  van	  het	  christelijk	  geloof,	  
de	  wortel	  aller	  dogmata,	  de	  substanMe	  van	  het	  
nieuwe	  verbond.	  Uit	  dit	  religieus,	  christelijk	  belang	  
heeT	  dan	  ook	  de	  ontwikkeling	  der	  kerkelijke	  
triniteitsleer	  haar	  aanvang	  genomen.	  Het	  ging	  bij	  
haar	  waarlijk	  niet	  om	  een	  metaphysisch	  leerstuk	  of	  
wijsgeerige	  bespiegeling,	  maar	  om	  het	  hart	  en	  het	  
wezen	  der	  christelijke	  religie	  zelve.	  In	  de	  
triniteitsleer	  klopt	  het	  hart	  van	  heel	  de	  openbaring	  
Gods	  tot	  verlossing	  der	  menschheid.	  	  



Gereformeerde	  Dogmadek	  II,	  301	  
De	  religie	  kan	  met	  niets	  minder	  dan	  met	  God	  zelve	  toe.	  In	  Christus	  nu	  
komt	  God	  zelf	  tot	  ons,	  en	  in	  den	  Heiligen	  Geest	  deelt	  Hij	  ons	  zichzelven	  
mede.	  Het	  werk	  der	  herschepping	  is	  door	  en	  door	  trinitarisch.	  Uit	  en	  door	  
en	  in	  God	  zijn	  alle	  dingen.	  Het	  is	  één	  Goddelijk	  werk	  van	  het	  begin	  tot	  het	  
einde,	  en	  toch	  drievoudig	  onderscheiden;	  het	  wordt	  besloten	  door	  de	  
liefde	  des	  Vaders,	  de	  genade	  des	  Zoons	  en	  de	  gemeenschap	  des	  Heiligen	  
Geestes.	  	  

En	  dienovereenkomsMg	  wijst	  het	  geloofsleven	  van	  den	  Christen	  op	  de	  drie	  
principia	  terug,	  gelijk	  de	  Ned.	  Geloofsbel.	  in	  art.	  9	  zegt,	  dat	  wij	  de	  leer	  der	  
drieëenheid	  kennen,	  zoo	  uit	  de	  getuigenissen	  der	  Heilige	  SchriT	  als	  uit	  de	  
werkingen	  der	  drie	  personen,	  voornamelijk	  uit	  degene,	  die	  wij	  in	  ons	  
gevoelen.	  Wij	  weten	  ons	  kinderen	  van	  den	  Vader,	  verlost	  door	  den	  Zoon	  
en	  met	  beiden	  in	  gemeenschap	  door	  den	  Heilige	  Geest.	  Alle	  heil	  en	  zegen	  
komt	  ons	  uit	  God	  drieënig	  toe.	  	  
	  



Bewondering	  voor	  een	  	  
gulle,	  drievuldige	  God	  
 Drie-‐eenheid:	  geen	  theorie,	  geen	  
wiskundig	  of	  metafysisch	  probleem	  
Irenaeus:	  de	  Zoon	  en	  de	  Geest	  zijn	  de	  
handen	  van	  God	  –	  in	  Gods	  omhelzing	  
 Robert	  Jenson:	  de	  triniteit	  ‘envelops	  us’	  –	  
in	  God	  zijn	  	  



Bewondering	  voor	  een	  	  
gulle,	  drievuldige	  God	  
 God	  zelf	  is	  onze	  verlossing	  
 God	  zelf	  is	  als	  de	  Zoon	  en	  de	  Geest	  
onze	  relaMe	  met	  de	  Vader	  	  
•  ‘Ik	  heb	  een	  persoonlijke	  relaMe	  met	  God’:	  te	  weinig,	  te	  kaal	  

 God	  is	  liefde:	  God	  geeT	  zichzelf	  
driemaal	  
• De	  genade	  van	  de	  Zoon	  
• De	  gemeenschap	  van	  de	  Geest	  
• De	  liefde	  van	  de	  Vader	  



Vragen	  	  
 Herken	  je	  wat	  de	  NGB	  zegt	  (art	  9):	  	  
• ‘Wij	  weten	  dit	  alles	  zowel	  uit	  het	  
getuigenis	  van	  de	  Heilige	  SchriT	  als	  uit	  de	  
werkingen	  [van	  deze	  personen]	  en	  
voornamelijk	  die	  wij	  in	  onszelf	  gevoelen.	  ’	  

  ‘God	  zelf	  is	  het	  evangelie’	  
  Is	  je	  bewondering	  voor	  God	  door	  
vanmiddag	  veranderd?	  	  
Hoe	  –	  en	  waarom?	  



Einde	  
Bedankt	  voor	  uw	  aandacht	  


