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God is overal 
God omvat als Schepper alles wat 

bestaat en dat houdt dus in dat Hij 

overal is. God is niet gebonden aan 

een bepaalde plaats, maar Hij vult 

en omvat de totale schepping 

(Jer.23:24), zowel de voor ons 

onzichtbare als de zichtbare 

wereld. De Bijbel zegt dat God een 

"ontoegankelijk licht" bewoont 

(1Tim.6:16). En toch is God niet 

alleen oneindig hoog verheven 

boven zijn schepping, maar ook 

oneindig dichtbij, zoals 

bijvoorbeeld uitkomt in de 

volgende uitspraak van God zelf:  

"... In de hoge en in het heilige 

woon Ik en bij de verbrijzelde en 

nederige van geest ..." (Jesaja 

57:15) 

God is betrokken bij de allerverste 

melkwegstelsels, die zich in de 

uithoeken van het heelal bevinden. 

Hij kent ook de allerkleinste 

elementen van moleculen en 

atomen, waaruit bijvoorbeeld alle 

materie op aarde is opgebouwd. 

Wij weten als mensen niet hoe 

groot het heelal is en wat de 

kleinste materiedeeltjes zijn. We 

kunnen er alleen maar naar raden 

en er theorieën over maken. Hoe 

ver we ook doordringen in de 

geheimen van de natuur, we komen 

nooit tot het punt dat we alles van 

A tot Z doorhebben. God kent alle 

geheimen van de schepping en 

omvat het allemaal. Misschien is 

de schepping wel oneindig groot, 

evenals haar Schepper. Wie zal het 

zeggen? 

God is eeuwig 
God is de eeuwige God (Ps.93:2; 

Ps.90:2). Hij is er altijd geweest en zal altijd bestaan. 

Hoelang is eeuwig? Iemand heeft het eens zo 

proberen uit te leggen. Denk eens aan een vogeltje 

dat eens in de 1000 jaar zijn snavel slijpt aan  

oge berg. Als die berg van dat slijpen helemaal is 

afgesleten, dan 

 

 

 

 

een hoge berg. Als die berg 

van dat slijpen helemaal is 

afgesleten, dan is er één 

seconde van de eeuwigheid 

voorbij...  

God is niet beperkt door tijd. 

Verleden, heden en toekomst 

zijn begrippen die bij God op 

een of andere manier met 

elkaar zijn verweven, iets wat 

wij aardse mensen niet kunnen 

bevatten. Zo zal iedereen zich 

wel eens hebben afgevraagd: 

hoe kan God naar duizenden 

gebeden tegelijk luisteren? Ik 

zou dat zo willen uitleggen: 

op het ene moment luistert 

God met volle aandacht naar 

jou, om vervolgens gewoon in 

de tijd terug te gaan om met 

evenveel aandacht naar 

iemand anders te luisteren, en 

dat kan God oneindig vaak 

herhalen. Zo kunnen we er ons 

een voorstelling van maken 

dat God altijd overal tegelijk 

kan zijn. 

God is eindeloos in 

elk opzicht 
God is oneindig in oneindig 

veel opzichten. Op de lagere 

school hebben we geleerd dat 

er drie trappen van 

vergelijking zijn: de stellende, 

vergrotende en overtreffende 

trap, zoals: groot, groter, 

grootst. In de Bijbel komen 

we nog een vierde trap tegen, 

die alleen voorkomt in relatie 

met God en waarmee het 

absolute summum wordt 

aangegeven. Voorbeelden 

daarvan zijn uitdrukkingen die 

in sommige bijbelvertalingen zijn weergegeven als 

"Koning der koningen", "Here der heren" en het 

"heilige der heiligen". In hedendaags Nederlands 

kunnen we dan beter zeggen: de allerhoogste Koning, 

GODS WEZEN 

In de Bijbel openbaart God zich in 

drie personen of anders gezegd, in  

drie manifestatievormen: 

1. God de Vader  
2. God de Zoon  
3. God de Heilige Geest.   

De drie-eenheid bestaat uit drie min 

of meer zelfstandig optredende 

personen, die tegelijk onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn tot één 

Persoon. Het begrip drie-eenheid 

komt als zodanig niet in de 

bijbeltekst voor. Het is een poging 

om de relatie van de drie 

Godspersonen te beschrijven, die 

overigens op diverse bijbelplaatsen 

wel in één adem worden genoemd 

(Mat.3:16-17; Mat.28:19; 

2Kor.13:13; 1Joh.5:7). 

Gods scheppingsorde 
De drie-eenheid hangt samen met 

Gods scheppingsorde, namelijk dat 

Hij er voor gekozen heeft zowel een 

geestelijke als een stoffelijke wereld 

te maken. God de Vader omvat 

beide werelden. De Heilige Geest is 

vooral de manifestatie van de 

Godheid in de geestelijke wereld. 

De Zoon is de manifestatie van de 

Godheid in de stoffelijke wereld. 

God de Vader staat boven alles en 

iedereen, dus in feite ook boven de 

geestelijke en stoffelijke wereld. 
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de allerhoogste Heer, het allerheiligste. Zo is God het 

absolute toppunt van alles wat bestaat. 

 

2. GOD IS UNIEK 

 

Eén God 
Het belangrijkste Joodse gebed is het volgende: 

"Hoor Israël, de Here onze God is Één God." 

(Deuteronomium 6:4) 

Deze proclamatie kan gezien worden als de hoeksteen 

van het Joodse geloof. Met deze woorden wil elke 

gelovige Jood leven en sterven. Tegelijk is het een 

heel fundamentele waarheid in het 

nieuwtestamentische, christelijke geloof. Jezus 

citeerde deze woorden in Marcus 12:29. Er is slechts 

één God die aanbeden dient te worden, de God van 

Abraham, Isaak en Jakob, de Vader van onze Here 

Jezus. 

Geen andere goden 
God zegt van Zichzelf: 

"Ik ben de eerste en de laatste en buiten mij is er 

geen God." (Jesaja 44:6) 

Omdat God de Schepper is van al wat bestaat, kunnen 

er geen andere goden zijn in dezelfde betekenis van 

het woord. Alle zogenaamde goden die in de loop der 

tijden zijn aanbeden, zijn afgoden oftewel nepgoden. 

Intuïtief weet de mens dat er iets van een hogere orde 

moet zijn waaruit hij is ontstaan en met wie hij 

rekening moet houden. Slechts een paar procent van 

alle wereldbewoners zegt er van overtuigd te zijn dat 

er geen "hogere macht" is. Door de eeuwen heen 

hebben mensen hun voorstellingen gemaakt van wat 

zij als goddelijk zouden bestempelen. Deze "goden" 

zijn óf demonen, óf bedenksels van mensen. 

Voorbeelden van menselijke bedenksels zijn de 

Griekse en Romeinse godheden, waarbij elke god of 

godin een bepaalde rol had. Zo was er een god van de 

zee, een godin van de liefde, een god van de oorlog, 

enzovoort. Deze goden werden menselijke 

eigenschappen toegeschreven, alleen wat extremer 

dan de mensen en bovendien werden ze onsterfelijk 

geacht. Voorbeelden van demonische godheden 

vinden we in de meeste andere wereldgodsdiensten. 

Daarnaast creëert de mens ook allerlei onpersoonlijke 

afgoden, waarvan hij zijn diepste geluk laat afhangen, 

zoals geld, macht, genot en dergelijke. 

Het bijbelse concept dat God niet alleen heilig, maar 

evenzeer liefdevol is, kan beschouwd worden als het 

meest unieke van onze God. God heeft zijn eigen 

Zoon opgeofferd om de mensheid van de eeuwige 

ondergang te redden. Dat spectaculaire feit is 

volkomen uniek en dat komen we in geen enkele 

andere godsdienst tegen.  

Allah 
Veel mensen denken dat de God van de Bijbel en 

Allah van de Koran twee representaties van een en 

dezelfde God zijn. De gedachte is dan dat christenen 

en moslims elk een verschillend beeld hebben van 

dezelfde God, elk vanuit hun godsdienstige 

opvattingen. Niets is minder waar. Allah is van 

oorsprong niet een algemene naam voor "god", maar 

de persoonlijke naam van een heidense god die in de 

Arabische wereld werd aanbeden voordat de Islam 

ontstond. In de eerste Arabische bijbelvertaling, die 

enkele eeuwen na Mohammed verscheen, is de 

godsnaam vertaald met "Allah". Daarmee is veel 

verwarring ontstaan. De Arabieren begrijpen heel 

goed dat de God van de Bijbel niet dezelfde is als 

Allah, maar onder christenen is dat besef niet altijd 

even duidelijk.  

Enkele uitspraken van islamitische autoriteiten: 

 Allah is een zuiver Arabische term, gebruikt 
voor een Arabische godheid.  

 De naam Allah is alleen toepasbaar voor 
hun eigen god.  

 Allah is een voor-islamitische naam, 
overeenkomend met de Babylonische god 
Bel.  

De levende God 
Alleen God is de levende God, die leven in Zichzelf 

heeft (Joh.5:26). Dat is de betekenis van de naam "Ik 

ben" waarmee God zich aan Mozes bekendmaakte 

(Ex.3:14) In het Hebreeuws wordt hier een 

drievoudige tijd gebruikt, zodat "Ik ben" gelezen zou 

moeten worden als: "Ik was, Ik ben en Ik zal zijn:", 

de eeuwige God dus. Deze naam komen we ook in 

het Nieuwe Testament tegen (Op.1:4). De levende 

God geeft leven aan zijn schepselen. Geen enkel 

schepsel heeft leven in zichzelf. Elke vorm van leven 

is een geschenk van God en blijft altijd het eigendom 

van God. 

Geen echte rivalen 
God heeft geen echte rivalen. Satan is de enige die 

het ooit tegen Hem heeft opgenomen. Hoe machtig 

deze duistere figuur ook mag zijn, hij is geen god, 

maar een schepsel. Een schepsel is nooit groter dan 

zijn Schepper. Hij is in feite niet meer dan een 

gedegenereerde engel die bovendien verpletterend is 

verslagen op Golgota. Zijn dagen zijn geteld. Gods 

troon staat vast en heeft nog nooit gewankeld en zal 

ook nooit wankelen. Satan vormt geen wezenlijke 

bedreiging voor God.  


