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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?
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Marcus 12

29 Jezus antwoordde dat het eerste is:
hoor Israël, de Heer onze God, 

de Heer is één.
30 en je zult de Heer je God liefhebben 

vanuit heel je hart
(...)
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Marcus 12

(...)
31 Het tweede is dit: 

je zult je naaste liefhebben als jezelf. 
Een ander voorschrift, 

groter dan deze is er niet.
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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,
(...)

1

u = 2e persoon enkelvoud



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,
(...)

1

Hij = 3e persoon enkelvoud



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.
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Johannes 17

1 Deze dingen sprak Jezus 
en hij hief zijn ogen tot in de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen...
(...) 

3 Dit nu is het eeuw-ige leven, 
dat zij U zouden kennen, 
de enige waarachtige God 

en Jezus Christus die u afvaardigt.
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Johannes 17

1 Deze dingen sprak Jezus 
en hij hief zijn ogen tot in de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen...
(...) 

3 Dit nu is het eeuw-ige leven,
dat zij U zouden kennen, 
de enige waarachtige God 

en Jezus Christus die u afvaardigt.

2

= het leven van de toekomende eeuw (aeon)
Luc.18:30



Johannes 17

1 Deze dingen sprak Jezus 
en hij hief zijn ogen tot in de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen...
(...) 

3 Dit nu is het eeuw-ige leven, 
dat zij U zouden kennen, 

DE ENIGE WAARACHTIGE GOD
en Jezus Christus die u afvaardigt.

2

U = de Vader





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.

3

dogma Nicea (325 AD): 
Jezus is 'God de Zoon'*

versus (de Schrift):
"de Zoon van God"!



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.
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God (de Vader): 
de bron > "vanuit"

de Heer Jezus Christus: 
het kanaal > "door"





Romeinen 10

9 Want indien je in de mond belijdt, 
dat Jezus Heer is, 

en gelooft in je hart, 
dat GOD HEM OPWEKTE uit de doden, 

zul je gered worden...
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Hand.2:24,32; 3:15; 10:40; 13:30,34; 17:31
Rom.6:4; 1Kor.6:14; etc. 



... Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.



... Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.





2Korinthe 4

4 bij wie de god van deze aeon 
de gedachten verblindt 

van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale, 

de verlichting van het evangelie 
van de heerlijkheid van Christus, 

DIE GODS BEELD IS.
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1Timotheüs 2

3 ...God, onze Redder, 
4 die wil dat alle mensen gered worden

en tot besef van waarheid komen.
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1Timotheüs 2

3 ...God, onze Redder, 
4 die wil dat alle mensen gered worden 

en tot besef van waarheid komen.
5 Want ER IS ÉÉN GOD

en één middelaar van God en mensen, 
de mens Christus Jezus,
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1Timotheüs 2

3 ...God, onze Redder, 
4 die wil dat alle mensen gered worden 

en tot besef van waarheid komen.
5 Want er is één God

en ÉÉN MIDDELAAR van God en mensen, 
de mens Christus Jezus,
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1Timotheüs 2

3 ...God, onze Redder, 
4 die wil dat alle mensen gered worden 

en tot besef van waarheid komen.
5 Want er is één God 

en één middelaar van God en mensen,
de MENS CHRISTUS JEZUS,
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1Timotheüs 2

3 ...God, onze Redder, 
4 die wil dat alle mensen gered worden 

en tot besef van waarheid komen.
5 Want er is één God 

en één middelaar van God en mensen, 
de mens Christus Jezus,

6 die zichzelf geeft 
tot een losprijs ten behoeve van ALLEN, 
HET GETUIGENIS bij gelegenheden, 
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1Timotheüs 2

3 ...God, onze Redder, 
4 die wil dat alle mensen gered worden 

en tot besef van waarheid komen.
5 Want er is één God 

en één middelaar van God en mensen, 
de mens Christus Jezus,

6 die zichzelf geeft 
tot een losprijs ten behoeve van allen, 

het getuigenis bij gelegenheden,
7 waarin ik werd gesteld, 
heraut en afgevaardigde

(waarheid spreek ik, ik lieg niet) 
leraar van natiën, 

in geloof en waarheid.
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