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Luister, Israël: de HEER, onze 

God, de HEER is de enige!  

(Deut 6:4) 
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Wat geloofden 
de apostelen? 

APOSTOLISCHE KERK 

...maar doet aan den Heere 
Jezus Christus  
(Rom. 13:14) 

Jij hebt de  
liefde van Jezus nodig! 

God liegt niet. Hij spreekt altijd de 

waarheid, omdat Hij de waarheid is

(Joh 14:6). 

 

De waarheid is ook, dat jij Jezus no-

dig hebt! 

 

Vertrouw op Jezus. God heeft jou, net 

als elk mens, geschapen om eeuwig 

met Hem te zijn in Zijn Koninkrijk. Je 

hebt echter gekozen voor een leven 

volgens je eigen regels. God waar-

schuwt in de Bijbel dat een leven van 

zonde zal leiden tot de (lichamelijke en 

geestelijke) dood: 

 

Want het loon van de zonde is de dood 

(…) (Rom 6:23) 

 

Er zal een dag komen dat God je 

rechtvaardig zal oordelen op basis van 

je daden. God is een heilige God, die 

elke zonde van een terechte straf zal 

voorzien. 

 

God is ook liefde. Dat is Zijn essentie, 

liefde. Hij ziet dat je Zijn oordeel niet 

kan dragen. Daarom heeft Hij een red-

dingsplan voor alle mensen: 

 

God echter bevestigt Zijn liefde voor 

ons daarin dat Christus voor ons ge-

storven is toen wij nog zondaars wa-

ren. (Rom 5:8) 

 

God heeft jou lief. Dat zijn geen loze 
woorden, maar is de simpele waarheid. 

De liefde van Jezus is sterker dan 

jouw zonden. De liefde van Christus is 

grenzeloos. Hij werkt dwars door elke 

menselijke beperking van ras, religie 

en maatschappelijke status heen.  

 

Jezus leeft, en Zijn leven is voor jou 

beschikbaar. Met Zijn dood aan het 

kruis en Zijn opstanding uit het graf 

heeft Hij bewezen Heer en God te 

zijn. 

 

Jezus is naar deze wereld gekomen 

speciaal voor alle zondaars. Door ge-

loof in Zijn Naam kan iedereen verge-

ving van zonden ontvangen. Bekering 

is de sleutel. 

 

De liefde van Jezus werkt door Zijn 

Woord, en Zijn genade wordt geacti-

veerd door jouw persoonlijke reactie 

op Zijn uitnodiging: 

 

God dan verkondigt, met voorbijzien 

van de tijden van de onwetendheid, 

nu overal aan alle mensen dat zij zich 

moeten bekeren (Handelingen 17:30) 

 

(…) En Petrus zei tegen hen: Bekeer 

u en laat ieder van u gedoopt worden 

in de Naam van Jezus Christus, tot 

vergeving van de zonden; en u zult de 

gave van de Heilige Geest ontvangen.  

(Handelingen 2:38) 

 

Bekeer je, en geloof het evangelie! 

Ontdek wat de Christelijke 
kerken niet meer willen 
prediken uit angst voor 
verlies van leden en 
inkomsten. 
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ER IS MAAR 1 GOD 
 
De Bijbel maakt onomwonden duidelijk 

dat God numeriek één is.  Het centra-

le geloofsartikel van de Joden in de 

Bijbel onderstreept dit: 

Luister, Israël: de HEER, onze God, de 

HEER is de enige! (Deut 6:4) 

Telkens wanneer het Joodse volk in 

spiritueel verval terechtkwam, ruilden zij 

niet de God van Israel in voor een an-

dere god, maar begonnen zij een veel-

heid aan goden te aanbidden. Mozes 

verklaart echter dat God alleen dient te 

worden vereerd: 

Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen 

God naast Mij. (…) (Deut 32:39) 

Ondanks het feit dat God Zich duidelijk 

als een “Ik” kenbaar maakt, geloven 

velen dat God een eenheid is van af-

zonderlijke personen. Deze doctrine 

van de drie-eenheid is echter niet af-

komstig van de apostelen, maar is veel 

later onder invloed van Griekse filosofie 

ontwikkeld door theologen. Tijdens het 

concilie van Constantinopel in 381 n. 

Chr. is op aanwijzing van keizer Theo-

dosius I door de bisschoppen bepaald 

dat God als drie afzonderlijke personen 

aanbeden moet worden. Hoe spreekt 

de Bijbel echter over de Ene God? In 

ieder geval wordt één (Hebr: echad) 

niet opgevat als een samengestelde 

eenheid, maar als enkelvoud: 

Hebben wij niet allen één Vader? Heeft 

niet één God ons geschapen? (Mal 

2:10) 

U hebt naar waarheid gezegd dat God 

één is, en er is geen ander dan Hij 

(Markus 12:32).  

JEZUS IS DEZE ENE GOD 
 
Toen de Farizeeërs in de tempel aan 

Jezus vroegen om Zijn identiteit be-

kend te maken, gaf Hij hen een schok-

kend antwoord: 

(…) want indien gij niet gelooft, dat Ik 

Die ben, gij zult in uw zonden sterven. 

(Johannes 8:24) 

Jezus geeft Zich dezelfde naam die 

God de Vader aan Mozes onthulde 

toen Hij verscheen in de woestijn: 

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE 

IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen 

de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft 

mij naar u toe gezonden (Exodus 3:14) 

Jezus is de Zoon van God volgens de 

Bijbel. Jezus spreekt immers over God 

als Zijn Vader. Er is veel verwarring 

over de relatie tussen de Vader en de 

Zoon dankzij de theorie van de drie-

eenheid, die zegt dat de Vader en de 

Zoon aparte personen zijn. De Bijbel 

maakt echter duidelijk dat de Zoon ook 

Vader genoemd zal worden, en dat de 

Vader (die Geest is) in Jezus is: 

Want een Kind is ons geboren, een 

Zoon is ons gegeven, (…) en men 

noemt Zijn naam Wonderlijk, Raads-

man, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst (Jesaja 9:5) 

Geloof Mij, dat Ik in den Vader ben en 

de Vader in Mij is (Johannes 14:11) 

Jezus Christus is de openbaring van 

God de Vader als één ondeelbaar 

Persoon: God is geopenbaard in het 

vlees (uit 1 Tim 3:16) 

Ik en de Vader zijn één (Joh. 10:30) 

IN DE NAAM VAN JEZUS 
 
Christus heeft de dood overwonnen 

door Zijn opstanding uit het graf. Elk 

mens kan deelnemen aan dit nieuwe 

leven door geloof en de nieuwe geboor-

te van water en Geest. Wat is de bete-

kenis van deze nieuwe geboorte? 

De Bijbel leert dat de mens is gescha-

pen uit het stof (Gen 2:7). Ons lichaam 

van vlees en bloed bevat echter een 

fatale neiging tot zonde, en kan de he-

mel niet binnengaan. (1 Kor 15:50) 

(…) Als iemand niet geboren wordt uit 

water en Geest, kan hij het Koninkrijk 

van God niet binnengaan (Joh. 3:5) 

Het lichaam van Christus is anders. Niet 

uit het stof, maar afkomstig uit de he-

mel, van het Woord van God (Joh 1:14): 

Ik ben het levende Brood, dat uit de he-

mel neergedaald is; (…) En het Brood, 

dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik 

geven zal voor het leven van de wereld. 

(Joh 6:51, zie ook Joh 8:23) 

De waterdoop is de plaats waar de ou-

de, zondige mens wordt begraven, en 

het hemelse lichaam van Christus 

wordt aangetrokken (Rom. 6:3-4, Gal 

3:27, Phil 3:20-21). 

(…) Bekeer u en laat ieder van u ge-

doopt worden in de Naam van Jezus 

Christus, tot vergeving van de zonden; 

en u zult de gave van de Heilige Geest 

ontvangen (Handelingen 2:38) 

De apostelen doopten uitsluitend in 

de naam van Jezus, omdat de ene 

naam van de Vader, Zoon en Heilige 

Geest, de Naam van Jezus Christus is, 

de Naam boven alle namen! (Phil 2:9) 

DE HEILIGE GEEST 
 

De Heilige Geest is een belofte van 

God. Jezus belooft dat elke gelovige de 

Geest van God, de Trooster, kan ont-

vangen: 

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die 

de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die 

zal u in alles onderwijzen en u in herin-

nering brengen alles wat Ik u gezegd 

heb.(Joh 14:26) 

Met Pinksteren waren de apostelen bij-

een, en de Geest van God kwam op 

hen. Daarna waren ze in staat om het 

evangelie te verspreiden met zelfver-

trouwen, en tekenen en wonderen volg-

den hen. (Handelingen 4:31-33, Markus 

16:17-18). De Heilige Geest geeft 

kracht aan wie gelooft! 

De Heilige Geest ontvangen is geen 

theologische abstractie of hetzelfde als 

geloof. Het is een echte ervaring met 

God. Talloze mensen kunnen getuigen 

van de wonderbaarlijke wijze waarop de 

Heilige Geest hun hemelse kracht heeft 

gegeven.  

Het teken dat God ons geeft om te we-

ten of iemand de Heilige Geest heeft 

gekregen, is het initieel spreken in ton-

gentaal (Grieks: glossolalia): 

En nadat Paulus hun de handen opge-

legd had, kwam de Heilige Geest op 

hen; en zij spraken in vreemde talen en 

profeteerden. (Handelingen 19:5-6) 

De Geest van God is geen derde per-

soon van een theologische drie-

eenheid. De Bijbel leert dat de Heilige 

Geest de Geest is van Jezus Christus. 

(Gal 4:6, Phil 1:19). Jezus is onze 

Trooster! 


