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 Thomas Watson 

 

 

Over de eenheid Gods 

 

Vraag. Zijn er meer Goden dan één? 

Antwoord. Er is maar EEN énige, de levende en waarachtige God, Deut. 6:4; Jer. 10:10. 

 

Dat er een God is, is reeds bewezen; en degenen die de waarheid van Zijn bestaan niet geloven, 

zullen de gestrengheid van Zijn toorn eenmaal voelen. 

"Hoor, Israël, de HEERE onze God is een enig HEERE", Deuteronomium 6:4. Hij is de enige 

God. "Zo zult gij heden weten en in uw hart hervatten, dat de HEERE die God is, boven in den 

hemel en onder op de aarde, niemand meer!", Deuteronomium 4:39. "Een rechtvaardig God en 

een Heiland, niemand is er dan Ik", Jesaja 45:21. Er zijn wel velen die betiteld worden met de 

naam 'god'. 

Koningen zijn vertegenwoordigers van God; hun koninklijke scepter is een symbool van Zijn 

macht en gezag. Rechters noemt men wel "goden". "Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden", Psalm 

82:6, namelijk in de plaats van God om recht te spreken. Maar het zijn sterfelijke goden. 

"Nochtans zult gij sterven als een mens", Psalm 82:7. "Hoewel er ook zijn, die goden genaamd 

worden; nochtans hebben wij maar één God", 1 Korinthe 8:5, 6. 

1. Er is maar één eerste Oorzaak, Die het bestaan van Zichzelf heeft, en van Wie alle andere 

wezens afhankelijk zijn. Zoals aan de hemel de 'primum mobile', de eerste 

scheppingsbeweging ál de andere hemellichamen mee beweegt, zo geeft God het leven en de 

beweging aan alles wat bestaat. Er kan maar één God zijn, omdat er maar één eerste 

Oorzaak is. 

2. Er is één oneindig Wezen, daarom is er maar één God. Er kunnen geen twee oneindige 

Wezens zijn. "Vervul Ik niet den hemel en de aarde? Spreekt de HEERE", Jeremia 23:24. 

Als er maar één Oneindige is, Die alle plaatsen tegelijk vervult, hoe kan er dan nog ruimte 

zijn voor het bestaan van nog een "Oneindige"? 

3. Er is maar één Almachtige. Als er twee Almachtigen waren, zouden wij moeten 

veronderstellen, dat die twee altijd met elkaar zouden wedijveren: wat de ene dan zou doen, 

zou de andere die even almachtig is dat tegenhouden en dus zou alles in verwarring raken. 

Als een schip twee even sterke stuurlui had, en de één zou altijd de ander tegenwerken; als 

de één bijvoorbeeld zou willen varen, en de ander zou het anker willen uitwerpen, dan zou 

alles in de war raken en het schip zou vergaan. De orde en harmonie in de schepping en de 

voortdurende uniforme besturing van alle dingen is een duidelijk bewijs dat er één Almach-

tige is, één God Die alles regeert. "Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er 

geen God", Jesaja 44:6. 

 

Eerste gebruik, van onderrichting. 
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1. Als er maar één God is, sluit dat het bestaan van alle andere goden uit. Sommigen hebben 

voorgewend dat er twee goden zouden zijn, zoals de Valentianen; anderen dat er veel goden 

zouden zijn, zoals de polytheïsten. De Perzen aanbaden de zon, de Egyptenaren de leeuw en 

de olifant, de Grieken aanbaden Jupiter. Dezen "dwalen, niet wetende de Schriften", 

Matthéüs 22:29. Hun geloof is een fabel. "God zal hun zenden een kracht der dwaling, dat 

zij de leugen zou den geloven; opdat zij allen veroordeeld worden", 2 Thessalonicenzen 

2:11.  

2. Als er maar één God is, kan er ook maar één ware godsdienst in de wereld zijn. "Eén Heere, 

één geloof", Efeze 4:5. Als er vele goden waren, zouden er vele godsdiensten kunnen zijn, 

elke god zou dan op zijn wijze vereerd willen worden; maar als er maar één God is, is er 

maar één godsdienst; één Heere, één geloof. Sommigen zeggen dat wij in elke godsdienst 

zalig kunnen worden, maar het is dwaas als men bedenkt dat God Die Eén in Wezen is, 

verschillende godsdiensten zou aanwijzen waarin Hij aangebeden wil worden. Het is net zo 

gevaarlijk een valse godsdienst te stichten als dat men een afgod opricht. Er zijn veel wegen 

naar de hel; de mensen kunnen daar heengaan langs elke weg waarin hun fantasie hen leidt. 

Maar er is slechts één rechte weg naar de hemel, namelijk de weg van geloof en heiligheid. 

Er is geen andere weg ter zaligheid dan deze. Aangezien er één God is, is er ook maar één 

ware godsdienst. 

3. Als er één God is, is er slechts Eén Die men bovenal moet trachten te behagen, en dat is 

God. Als er verschillende goden waren, zouden wij het bijzonder moeilijk hebben hen allen 

te behagen. De ene zou het ene gebod geven, de andere het tegenovergestelde; en twee 

heren behagen die elk het tegendeel bevelen is onmogelijk. Maar er is slechts één God. 

Daarom moet men er slechts Eén behagen. Zoals er in een koninkrijk maar één koning is 

en iedereen derhalve tracht in zijn gunst te komen, Spreuken 19:6, zo is er maar één ware 

God en daarom moet ons voornaamste werk zijn Hem te behagen. 

Wie u ook moge mishagen, zorg er vooral voor God te behagen. Dat was Henochs wijsheid. 

Voor hij stierf werd van hem getuigd dat hij "Gode behaagde", Hebreeën 11:5. 

 

Wat houdt dat in: Gode te behagen? 

Antwoord. 

(1) Wij behagen God, als wij Zijn wil doen. Het was Christus' spijze de wil van Zijn Vader te 

doen, Johannes 6:34 en zo behaagde Hij Hem. "En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: 

Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb", Matthéüs 3:17. 

Het is Gods wil dat wij heilig zouden zijn, 1 Thessalonicenzen 4:3. Welnu, als wij versierd 

zijn met heiligheid, is ons leven een wandelende bijbel. Dat is naar Gods wil en dit behaagt 

Hem. 

(2) Wij behagen God als wij het werk doen dat Hij ons opgelegd heeft. "Ik heb voleindigd het 

werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen", namelijk Mijn Middelaarswerk, Johannes 17:4. 

Velen komen aan het einde van hun leven maar zijn niet aan het eind van hun werk. Het 

werk dat God ons heeft opgedragen is de eerste en de tweede tafel van de wet te houden. 

Op de eerste tafel staat, wat wij aan God verplicht zijn, op de tweede, wat onze 

verplichtingen zijn jegens onze naasten. Degenen die de moraal als het voornaamste en 

enige van de godsdienst beschouwen, plaatsen de tweede tafel boven de eerste, ja zij leggen 

de eerste tafel geheel opzij. Want als bedachtzaamheid, recht doen en matigheid voldoende 

zijn om zalig te worden, wat heeft dan de eerste tafel nog voor nut? Dan wordt de dienst des 

Heeren geheel nagelaten. Laat toch niemand die twee tafelen die God samengevoegd heeft 

van elkaar scheiden. 

(3) Wij behagen God als wij ons van harte aan Hem opdragen en Hem van alles het beste 

geven. Abel gaf de HEERE het vet van zijn offerande, Genesis 4:4. Keizer Domitianus wilde 
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niet dat zijn beeltenis in hout of ijzer zou worden uitgehouwen, maar in goud. Wij behagen 

God als wij Hem dienen met liefde, vurigheid en opgewektheid. Dat is een gouden dienst. 

Er is maar één God, derhalve is er maar EEN Die wij bovenal moeten behagen, namelijk 

God. 

 

4. Als er maar één God is, moeten wij niemand anders aanbidden dan God. De roomsen 

bidden tot heiligen en engelen. Een roomse schrijver zegt: "Als wij tot de heiligen bidden 

die reeds van ons zijn heengegaan, zeggen zij, vervuld van medelijden, hetzelfde tegen God 

voor ons als de discipelen tegen Christus spraken voor de Kananese vrouw: "Laat haar van 

U; want zij roept ons na", Matthéüs 15:23. Immers, de heiligen die Boven zijn kennen onze 

noden niet eens; als zij die wel wisten, hebben wij nog geen bevel om tot hen te bidden. 

"Abraham weet van ons niet", Jesaja 63:16. Het gebed is een onderdeel van de dienst van 

God, die wij alleen aan Hem moeten wijden. 

De roomsen bidden ook tot engelen. Bidden tot engelen is echter verboden, Kolossenzen 

2:18, 19. Dat wij niet mogen bidden tot engelen blijkt ook duidelijk uit Romeinen 10:14 

"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben?" Wij mogen alleen 

bidden tot Degene in Wie wij mogen geloven; maar wij mogen niet geloven in een engel, 

daarom mogen wij ook niet tot hen bidden. Er is maar één God en het is een zonde als wij 

nog iemand naast God aanroepen. 

 

5. Als er maar één God is, "Die daar is boven allen", Efeze 4:6, dan moet men Hem boven 

allen liefhebben. Wij moeten Hem liefhebben met een liefde van hoogachting; schat Hem 

het hoogste Die de enige Fontein is van leven en zaligheid. Wij moeten Hem ook 

liefhebben met een liefde van welgevallen. "Er is pas liefde, als de minnaar alles doet om de 

geliefde te behagen", zegt Thomas van Aquino. Onze liefde tot andere zaken moet koeler 

zijn. Enkele liefdesdruppelen mogen afdalen naar het schepsel, maar de volle stroom moet 

naar God uitgaan. Het schepsel mag de melk van onze liefde hebben, maar wij moeten de 

room voor God bewaren. Hij Die boven allen is, moet men boven allen liefhebben. "Nevens 

U lust mij ook niets op de aarde!", Psalm 73:25. 

 

Tweede gebruik, als waarschuwing. 

Als er maar één God is, laten wij ons er dan voor hoeden om meer dan één God te dienen. "De 

smarten dergenen, die een anderen god begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden; ik zal hun 

drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen", Psalm 16:4. 

God is een jaloers God, Hij zal niet toelaten dat wij andere goden hebben. Wij kunnen 

gemakkelijk afgoderij bedrijven met het schepsel.  

• Sommigen maken van hun vermakelijkheden een god. "Meer liefhebbers der wellusten dan 

liefhebbers Gods", 2 Timótheüs 3:4. Wat we boven God liefhebben, maken wij tot een 

afgod.  

• Anderen maken van hun geld een god. Een hebzuchtig mens aanbidt de afgod van het 

geld, daarom wordt hij in Efeze 5:5 een afgodendienaar genoemd. Datgene waarop iemand 

zijn vertrouwen stelt, maakt hij tot een afgod; en deze stelt zijn hoop op een klomp goud. 

Hij maakt van zijn geld zijn maker, verlosser en vertrooster. Het is zijn maker, want als hij 

geld heeft denkt hij dat hij er is. Het is zijn verlosser, want als hij in nood is, vertrouwt hij 

erop dat zijn geld hem er zal uithelpen. Het is zijn vertrooster, want telkens als hij in de put 

zit, moet de gouden harp de boze geest verdrijven; zodat geld zijn afgod is. God heeft de 

mens gemaakt uit het stof der aarde en de mens maakt een god uit het stof der aarde. 
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• Weer een ander maakt een afgod van zijn kind, stelt zijn kind in de plaats van God en 

daagt zo de Heere uit om het weg te nemen. Als u te zwaar tegen glas leunt, breekt het; zo 

maken velen dat hun kinderen afgebroken worden door er teveel hun hart op te zetten. 

• Nog weer anderen maken van hun buik hun god. "Welker god is de buik", Filippenzen 

3:19. Clemens van Alexandrië schrijft over een vis die zijn hart in z'n buik had; een 

symbool van aardsgezinden, die ook hun hart in hun buik hebben; zij doen niets liever dan 

aan hun zinnelijke lusten toegeven. Sacrificant lari. Zij aanbidden vermaken. Zij gaan 

geheel op in lekker eten en drinken; hun buik is hun god en daaraan brengen zij hun 

drankoffers. Zodoende maken de mensen veel goden. De apostel noemt de drie-éénheid 

van de goddelozen: "de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen en de 

grootsheid des levens", 1 Johannes 2:16. De begeerlijkheid des vleses zijn de 

vermakelijkheden. De begeerlijkheid der ogen is het geld. De grootsheid des levens is 

hoogmoed. O, pas daarvoor op! Alles wat u naast God tot een afgod maakt zal een doorn 

blijken te zijn, en er zal een vuur uitkomen om u te verteren, Richteren 9:15. 

 

Derde gebruik, ter bestraffing. 

Als de HEERE, de Jehovah de enige ware God is, worden diegenen bestraft die de ware God 

verwerpen. Ik bedoel degenen die het verwachten van beschermgeesten, wat nog maar al te veel 

wordt gepraktiseerd onder hen die zich christenen noemen. Het is een zonde die door de wet 

Gods veroordeeld wordt. "Onder u zal niet gevonden worden die met bezwering omgaat of die 

een waarzeggenden geest vraagt", Deuteronomium 18:11. Wat is dit helaas algemeen. Als 

mensen wat van hun bezittingen verloren hebben, gaan ze naar waarzeggers om te weten te 

komen hoe ze die zullen terugkrijgen. Wat is dit anders dan de duivel te raadplegen, en 

zodoende God verwerpen en hun doop verloochenen. Wat, omdat u uw bezittingen verloren 

hebt, wilt u dan ook nog uw ziel verliezen? "Is het omdat er geen God in Israël is, dat gij zendt 

om Baäl-Zebub te vragen?", 2 Koningen 1:6. Zo ook hier: is het omdat u denkt dat er geen God 

in de hemel is, dat u de duivel raad vraagt? Is iemand hieraan schuldig, schaamt u dan en 

vernedert u diep, u hebt de ware God verworpen. Het is beter zonder de bezittingen te zijn die 

u hebt verloren, dan dat de duivel ze u weer terug bezorgt. 

 

Vierde gebruik, tot vermaning. 

a. Als er maar één God is, en dat is zo, laten dan degenen die Hem dienen ook één zijn. Daar 

heeft Christus zo hartelijk voor gebeden: "Opdat zij allen één zijn", Johannes 17: 21.  

• Christenen behoren één te zijn in hun oordeel. De apostel vermaant dat ze allen één van 

zin moeten zijn, 1 Korinthe 1:10. Wat is het treurig als men ziet dat de godsdienst een 

veelkleurige mantel draagt; als men veel verschillende opvattingen onder christenen 

waarneemt en ziet, dat er zoveel verschillende richtingen zijn. Het is satan die dit onkruid 

van verdeeldheid gezaaid heeft, Matthéüs 13:39. Hij heeft eerst de mens van God 

afgescheiden en daarna de ene mens van de andere.  

• Christenen behoren ook één te zijn in genegenheden. Zij moeten één van hart zijn. "De 

menigte van degenen die geloofden, was één hart en één ziel", Handelingen 4:32. Evenals 

in de muziek: hoewel er aan een viool verschillende snaren zitten, toch maken ze samen 

één welluidende klank. Zo ook hier: hoewel er verschillende christenen zijn, toch zou er 

één zoete harmonie van gevoelen onder hen moeten zijn. Er is maar één God en degenen 

die Hem dienen zouden één moeten zijn. Er is niets dat de ware godsdienst meer 

aantrekkelijk zou maken of ook het aantal aanhangers meer zou doen toenemen dan dat 

men zou zien dat alle belijders aan elkaar verbonden waren met de hartsnoeren der liefde. 

"Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders ook samenwonen", Psalm 133:1. Het is als 

de zachte dauw op Hermon en de welriekende zalf die op het hoofd van Aäron wordt 
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uitgegoten. Als er een enig God is, laat dan allen die Hem belijden één van zin en één van 

hart zijn om zodoende aan het gebed van Christus te beantwoorden: "Opdat zij allen één 

zijn." 

b. Als er één God is, laten wij dan trachten een duidelijk bewijs te hebben, dat deze God onze 

God is. "Deze God is onze God", Psalm 48:15. Hoe kan het toch tot troost zijn als men 

hoort dat er een God is, en dat Hij de enige God is, tenzij Hij de onze is? Wat is toch de 

Godheid als ik geen deel aan Hem heb? O, laat ons toch trachten een duidelijk bewijs te 

hebben dat wij Zijn eigendom zijn.  

Smeek om de Heilige Geest. De Geest werkt door het geloof. Door het geloof worden wij 

verenigd met Christus en door Christus wordt God onze God en zo wordt geheel Zijn 

heerlijke volheid aan ons vermaakt door een vrije gift. 

 

Vijfde gebruik, ter dankzegging. 

Wat hebben wij toch redenen om dankbaar te zijn dat wij bekend zijn gemaakt met de enige 

ware God! Hoevelen groeien op in de duisternis. Sommigen aanbidden Mohammed. Vele 

Indianen aanbidden de duivel, zij steken een kaars voor hem aan, opdat hij hen geen kwaad zou 

doen. Degenen die de ware God niet kennen, moeten wel struikelen in de duisternis en zo in 

de hel vallen. O, laten wij dankbaar zijn dat wij in een land geboren zijn, waar het licht van het 

Evangelie heeft geschenen. 

Als wij met de ware God bekend gemaakt zijn, is dat groter dan dat wij mijnen vol goud, rotsen 

vol diamanten of eilanden vol specerijen zouden hebben. Vooral als God Zich zaligmakend aan 

ons heeft geopenbaard, als Hij ons ogen heeft gegeven om het Licht te zien, als wij God zó 

kennen zoals wij van Hem gekend worden, Hem liefhebben en in Hem geloven, Matthéüs 

11:25. Wij kunnen God nooit genoeg dankbaar zijn, dat Hij de kennis van Hem voor de wijzen 

en verstandigen der wereld verborgen heeft en ze ons heeft geopenbaard. 

 


