
Boekbespreking 

Eén God & Eén Heer 
De boodschap van de Bijbel is doordrongen van het sjema – God is één: 
“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de 
HEERE, uw God, liefhebben …” (Deut 6:4,5). De heldere taal in het He-
breeuws is hier het getalswoord één (niet twee of drie). Dit houdt in dat 
God de enige, maar ook ongedeelde God is, en dus niet uit meerdere 
Goden bestaat. De HEERE had dit het volk Israël ingeprent, zodat het zo-
wel zijn Godsbegrip niet zou veranderen als geen andere goden zou gaan 
dienen. Jezus onderschreef dit. 

Paulus benadrukt dat het het initiatief en voornemen van díe God was, 
alle mensen die Hem geloven te behouden door Jezus Christus. Petrus 
en de andere apostelen verkondigden daarom: “de zaligheid is in geen 
ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen 
gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Hand 4:12). Er dus één 
God, de HEERE, en één Heer, Jezus Christus. Daarom is er ook één Geest 
en één woord van God. En dit houdt in dat er dan ook maar één geloof 
kan zijn en één hoop (Efeziërs 4:1-6). 

Als het gaat om één, hoe kan het dan zijn dat de meeste zich christen 
noemende mensen daar niet vanuit gaan? Dat zij geloven in een God, 
Die eigenlijk twee is of drie? Dat zij geloven dat Jezus God de Zoon is en 
niet – zoals de Bijbel zegt – de Zoon van God, de Mens Jezus Christus? 
Velen vinden dat dit niet zo belangrijk is. Maar als dat waar is, waarom 
wees Paulus dan op mensen die een andere Jezus predikten, en sprak hij 
een vloek over hen uit: “Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat 
u ontvangen hebt, die zij vervloekt” (Gal 1:9)? In welke God en in welke Heer u 
gelooft, is dus wel degelijk van belang voor uw behoud! 

In dit boek kijken we naar wat de Schrift, de Bijbel, zegt over God en de 
door Hem aangestelde Heer. Want alleen daarin vinden we de juiste ant-
woorden, en niet bij wat mensen al redenerend en filosoferend hebben 
gezegd en geschreven over God en de Heer Jezus Christus. 
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