
3 februari 2022
Nunspeet



overkoepelend thema: 
DE ENE GOD

1. 3 feb. – één God, de Vader
2. 3 mrt.  – het Woord dat vlees werd
3. 7 apr.- de Zoon van God
4. 12 mei – de Geest van de Allerhoogste



opmerkingen vooraf...

▪ er is geen thema dat volgens de Schrift zelf, 
belangrijker is dan deze waarheid. 

▪ ook het Jodendom onderkent dit >



Pinchas Lapide

“Men zou de eenheid van God 
het enige ‘dogma’ van Israël 
kunnen noemen.”



opmerkingen vooraf...

▪ er is geen thema dat volgens de Schrift zelf, 
belangrijker is dan deze waarheid. 

▪ ook het Jodendom onderkent dit >
▪ in deze studie draait het om deze vragen:

• waaruit blijkt dat dit 'de belangrijkste 
waarheid' is?;

• waarom en hoezo is dit 'de belangrijkste 
waarheid'?;

• doelt 'de ene God' op één Iemand? 
Zo ja, op Wie?



opmerkingen vooraf...

▪ er is geen thema dat volgens de Schrift zelf, 
belangrijker is dan deze waarheid. 

▪ ook het Jodendom onderkent dit >
▪ in deze studie draait het om deze vragen:

• waaruit blijkt dat dit 'de belangrijkste 
waarheid' is?;

• waarom en hoezo is dit 'de belangrijkste 
waarheid'?;

• doelt 'de ene God' op één Iemand? 
Zo ja, op Wie?

▪ In deze studieserie willen we UITSLUITEND
Bijbelse woorden bezigen. Dus geen begrippen als...
• drie-eenheid
• één Wezen, drie Personen
• God de Zoon, etc. 





Deuteronomium 6

4 Hoor Israël! 
JAHWEH onze God, 

JAHWEH is één.

uitgesproken als:
Sjema Israel, 
Adonai Elo-hénoe, 
Adonai echád

Adonai = JAHWEH



Deuteronomium 6

4 Hoor Israël! 
JAHWEH onze God, 

JAHWEH is één.

Hebr. elohiem = meervoudsvorm
maar toch enkelvoudig vervoegd:

Elohiem schiep, zei, etc.
en niet: Elohiem schiepen/ zeiden 



Deuteronomium 6

5 U zult JAHWEH uw God liefhebben 
met geheel uw hart en met geheel uw ziel 

en met geheel uw kracht.



Deuteronomium 6

6 En deze woorden die Ik u vandaag instrueer, 
zullen op uw hart zijn,



Deuteronomium 6

7 en u zult ze uw zonen inprenten
en u zult daarover spreken 
wanneer u zit in uw huis

en wanneer u onderweg bent, 
wanneer u neerligt en opstaat.



Deuteronomium 6

8 En u zult ze vastbinden
tot een teken op uw hand

en tot voorhoofdsbanden tussen uw ogen,



Deuteronomium 6

8 En u zult ze vastbinden
tot een teken op uw hand

en tot voorhoofdsbanden tussen uw ogen,



Deuteronomium 6

9 en u zult ze schrijven 
op de deurposten van uw huis

en in uw poorten.





Marcus 12

28 En één van de schriftgeleerden die naderde, 
hoorde hen discussiëren en nam waar 

dat hij hen juist antwoordde 
en hij stelde hem een vraag: 

welk voorschrift is DE EERSTE VAN ALLEN?



Marcus 12

29 Jezus antwoordde dat HET EERSTE IS: 
hoor Israël, 

de Heer onze God, 
de Heer is één,

> het getuigenis van Jezus sluit (in deze)  
naadloos aan bij wat het Jodendom leert



Marcus 12

30 en je zult de Heer je God liefhebben 
vanuit heel je hart 

en vanuit heel je ziel 
en vanuit heel je verstand 
en vanuit heel je kracht.



Marcus 12

31 Het tweede is dit: 
je zult je naast liefhebben als jezelf. 

Een ander voorschrift,
groter dan deze is er niet.

En vandaar "de eerste van allen" (12:28) 



Marcus 12

32 En de schriftgeleerde zei tot hem: 
juist leraar, op basis van waarheid zei u 

dat HIJ één is 
en dat er geen ander is dan HIJ,

Let op:
▪ Jezus wordt aangesproken als "u" 

(2e pers. enkelv.)
▪ Over God wordt gesproken als "HIJ"

=3e pers. enkelv.)



Marcus 12

(...)
34 En Jezus, waarnemend 

dat hij verstandig antwoordde, zei tot hem: 
je bent niet ver weg van het Koninkrijk van God. 

En niemand durfde hem 
meer een vraag te stellen.

Dus Jezus bevestigt de conclusie 
van de schriftgeleerde





Jesaja 45

5 Ik ben JAHWEH, 
er is geen ander, 

behalve Mij is er geen God. 
Ik gord je (=Jakob), hoewel je me niet kende. 

slechts één kan GOD in absolute zin zijn:
▪ > bij twee of meer goden, 

is één God nooit absoluut
▪ dus: er is één GOD of géén GOD



Jesaja 45

6 opdat men het wete 
vanwaar de zon opgaat 
en waar zij ondergaat, 

dat er buiten Mij niemand is, 
Ik ben JAHWEH en niemand meer, 

Zijn voornemen, macht en vermogen 
kan dus niemand ongedaan maken 



Jesaja 45

7 Formeerder van het licht 
en Schepper van de duisternis, 

die vrede maakt en kwaad schept, 
Ik JAHWEH doe al deze dingen.   

Ook 'kwaad' is géén onafhankelijke 
macht maar een creatie en instrument...
▪ in goede handen!!





Johannes 17

1 Deze dingen sprak Jezus 
en hij hief zijn ogen tot in de hemel 
en zei: Vader, het uur is gekomen.

(...)

1



Johannes 17

(...)
3 Dit nu is het eeuw-ige leven, 

opdat zij U (=Vader) zouden kennen, 
DE ENIGE WAARACHTIGE GOD
en Jezus Christus die u afvaardigt.

1

Is Jezus Christus "de enige waarachtige God"?
Nee, Jezus Christus is door de enige, 
waarachtige God afgevaardigd. 



1Timotheüs 1

17 De Koning van de aeonen nu, 
de onvergankelijke, onzienlijke, 

ENIGE GOD zij eer en heerlijkheid 
tot in de aeonen van de aeonen, amen!

2

Grieks: MONOO THEOO
> monotheïsme



1Timothëus 2

5 Want er is ÉÉN GOD
en één middelaar van God en mensen, 

de mens Christus Jezus...

3



Judas

25 Aan [de] ENIGE GOD, onze Redder, 
zij door Jezus Christus, de Heer van ons,

heerlijkheid, majesteit, kracht en autoriteit 
voor heel de aeon, 

en nu en tot in al de aeonen. Amen.

4

Grieks: MONOO THEO

Let weer op het onderscheid:
aan de enige God ... zij dóór Jezus Christus 





1Korinthe 8

5 Want ook al zijn er zogenaamde goden, hetzij in 
de hemel, hetzij op de aarde, 

zoals er vele goden en vele heren inderdaad zijn,

1



1Korinthe 8

6 voor ons nochtans is er 
ÉÉN GOD, DE VADER, 

VANUIT wie het al is en wij tot Hem. 
En één Heer, Jezus Christus, 

DOOR wie het al is en wij door hem.

1

Let op: 
één God, de Vader - VANUIT wie alles is
één Heer, Jezus Christus DOOR wie alles is  



Efeze 4

5 ... één Heer, één geloof, één doop,
6 ÉÉN GOD EN VADER van allen, 

die is boven allen en door allen en in allen.

2

één Heer 
& één God en Vader! 


