DEGENEN DIE DE DRIE-EENHEID GODS
LOOCHENEN, KUNNEN NIET ZALIG WORDEN
N.a.v. een vraag van een inzender
Op de website wat-is-waarheid wordt de drie-eenheid Gods
godslasterlijk ontkend met een scala aan zelf-geïnterpreteerde en uit
de context gerukte bijbelteksten (zie onderstaande link).
“De drie-eenheid, wat is er mis mee?”
http://www.wat-is-waarheid.info/drie-eenheid.htm

GODS WOORD ZELF LEERT DE DRIE-EENHEID GODS
door G.P.P. Burggraaf
De drie-eenheid Gods in de schepping
Gen. 1:26: “En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld,
naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen
der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de
gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde
kruipt.”
De Vader als Schepper
Gen. 1:1: “In den beginne schiep God den hemel en de aarde.”
Gen. 1:27: “En God schiep den mens naar [in] Zijn beeld; naar [in] het
beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.”
Gen. 1:31: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer
goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de
zesde dag.”
Jes. 42:5: “Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en
dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat
daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en
den geest dengenen, die daarop wandelen.”
Jes. 45:18: “Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen
heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij
heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou,
maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de
HEERE, en niemand meer.”
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De Zoon als Schepper
Ef. 3:9: “En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de
gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is
geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus.”
Kol. 1:16: “Want door Hem [de Zoon] zijn alle dingen geschapen, die
in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk
zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.”
Openb. 3:14: “En schrijf aan den engel van de Gemeente der
Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige,
het Begin der schepping Gods.”
De Heilige Geest als Schepper
Gen 1:2: “De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den
afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.”
Job 26:13: “Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn hand
heeft de langwemelende slang geschapen.”
De Vader heeft de Zoon gegenereerd
Hand. 13:33: “Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij
zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.”
Hebr. 1:5: “Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij
zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem
tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?”
Hebr. 5:5: “Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om
Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt
Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.”
De Vader heeft Zijn Zoon gezonden
Joh. 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”
1 Joh. 4:9: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God
Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden
leven door Hem.”
1 Joh. 4:14: “En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de
Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld.”
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De Zoon spreekt van de Vader en getuigt van Zichzelf en de
Vader getuigt van de Zoon
Joh 8:18: “Ik ben het, Die van Mijzelven getuig, en de Vader, Die Mij
gezonden heeft, getuigt van Mij.”
Joh. 12:49: “Want Ik heb uit Mijzelven niet gesproken; maar de
Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Mij een gebod gegeven, wat
Ik zeggen zal, en wat Ik spreken zal.”
Joh. 14:10: “Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in
Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven
niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.”
De Vader verheerlijkt de Zoon en de Zoon de Vader
Matth. 17:5: “Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen
overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn
geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!”
Luk. 3:22: “En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in
lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde
uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn
welbehagen!”
Joh. 12:28: “Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit
den hemel, zeggende: En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem
wederom verheerlijken.”
Joh. 17:4: “Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het
werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen.”
2 Pet. 1:17: “Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid
ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid
tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik
Mijn welbehagen heb.”
De Vader en de Zoon hebben gelijke macht
Ps. 2:12: “Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg
vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.”
Joh. 5:21: “Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt,
alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.”
Joh. 5:26: “Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo
heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven.”
Joh. 5:27: “En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden,
omdat Hij des mensen Zoon is.”
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Bewijs van de drie Personen in de Godheid
1 Joh. 5:7: “Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader,
het Woord [Christus] en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.”
Joh. 14:16: “En Ik [2 de Zoon] zal den Vader [1 de Vader] bidden, en
Hij zal u een ANDEREN Trooster [3 de Heilige Geest] geven, opdat Hij
bij u blijve in der eeuwigheid.”
De Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon
Ps. 104:30: “Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij
vernieuwt het gelaat des aardrijks.”
Luk 11:13: “Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede
gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen
Geest geven dengenen, die Hem bidden?”
Joh. 14:26: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig
maken alles, wat Ik u gezegd heb.”
Joh. 15:26: “Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u
zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van
den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.”
Joh. 16:7: “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga;
want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar
indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.”
Joh. 16:8: “En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van
zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel.”
1 Kor. 2:10: “Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest;
want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.”
De Persoon des Heiligen Geestes is niet de Persoon des Vaders
noch de Persoon des Zoons
Matth. 12:32: “En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den
Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen
den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven
worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.”
Mark. 1:12: “En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn.”
Mark. 13:11: “Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren,
zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het
niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want
gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.”
Luk. 12:10: “En een iegelijk, die enig woord spreken zal tegen den
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Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen den
Heiligen Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven
worden.”
Luk 12:12: “Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen
gij spreken moet.”
Joh. 7:39: “(En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen
zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet,
overmits Jezus nog niet verheerlijkt was).”
Joh. 14:16: “En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een ANDEREN
Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid.”
Joh. 14:26: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig
maken alles, wat Ik u gezegd heb.”
Hand. 5:32: “En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de
Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem
gehoorzaam zijn.”
Hand. 20:23: “Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt,
zeggende, dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn.”
Hand. 21:11: “En hij kwam tot ons, en nam den gordel van Paulus, en
zichzelven handen en voeten gebonden hebbende, zeide: Dit zegt de
Heilige Geest: Den man, wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te
Jeruzalem binden, en overleveren in de handen der heidenen.”
Rom. 8:26: “En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede
te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het
behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke
zuchtingen.”
De Vader is zelfstandig God en de Zoon is zelfstandig God
Joh. 5:21: “Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt,
alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.”
Joh. 5:26: “Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo
heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven.”

Hand. 11:12: “En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen gaan zou, niet
twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in
des man huis ingegaan.”
Hand. 13:2: “En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige
Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk,
waartoe Ik hen geroepen heb.”
Hand. 16:7: “En aan Mysie gekomen zijnde, poogden zij naar
Bithynie te reizen; en de Geest liet het hun niet toe.”

De drie-eenheid Gods, geen drie Goden, maar 1 God
Deut. 6:4: “Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!”
Mark. 12:29: “En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de
geboden is: Hoor, Israel! de Heere, onze God, is een enig Heere.”
Joh. 10:30: “Ik en de Vader zijn Een.”
Rom. 3:30: “Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis
rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.”

Gal. 3:20: “En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar
God is Een.”
Jak. 2:19: “Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de
duivelen geloven het ook, en zij sidderen.”
1 Joh. 5:7: “Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de
Vader, het Woord [Christus] en de Heilige Geest; en deze Drie
zijn Een.”

Dit is een publicatie van “De rokende Vlaswiek”
website: www.derokendevlaswiek.nl
email: info@derokendevlaswiek.nl

Ook de Heilige Geest is zelfstandig God
Joh. 7:39: “(En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen
zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet,
overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)”
Hand. 8:29: “En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij
dezen wagen.”
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