
Les	  20:	  Wat	  is	  de	  Heilige	  Geest?

Wanneer	  we	  kijken	  naar	  het	  moderne	  christendom	  dan	  blijkt	  dat	  bijna	  alles	  waar	  ze	  
theologisch	  voor	  staan	  zoals	  de	  onsterfelijke	  ziel,	  gewoonweg	  nooit	  of	  nergens	  in	  de	  
Schri:	  voorkomt.	  (Zie	  a.u.b.	  les	  17	  over	  de	  onsterfelijke	  ziel)

Als	  je	  vandaag	  op	  zoek	  gaat	  naar	  welke	  leer	  iemand	  christen	  maakt	  dan	  blijkt	  dat	  de	  
drie-‐eenheid	  te	  zijn.	  Het	  is	  zelfs	  zo	  dat	  het	  christendom	  officieël	  een	  groep	  tot	  sekte	  
veroordeelt	  gebaseerd	  op	  het	  al	  dan	  niet	  geloven	  in	  de	  drie-‐eenheid.

En	  toch	  vinden	  we	  het	  woord	  "drie-‐eenheid"	  nergens	  in	  de	  Bijbel.	  NIET	  ÉÉN	  KEER!	  
Yahweh	  omschreef	  Zichzelf	  nooit	  als	  een	  drie-‐eenheid.	  In	  feite	  is	  het	  zo	  dat	  quasi	  elke	  
christen	  op	  aarde	  zegt	  te	  geloven	  in	  de	  drie-‐eenheid	  maar	  de	  harde	  waarheid	  is	  dat	  
bijna	  niemand	  onder	  hen	  kan	  uitleggen	  wat	  de	  drie-‐eenheid	  leer	  voorstelt.	  De	  
meesten	  geloven	  dat	  de	  drie-‐eenheid	  de	  drievuldige	  meervoudigheid	  van	  Élohiem	  
voorstelt	  terwijl	  de	  drie-‐eenheid	  doctrine	  eigenlijk	  het	  exact	  tegenovergestelde	  leert.	  
Er	  wordt	  niet	  gezegd	  dat	  er	  drie	  verschillende	  en	  aparte	  Élohiem	  zijn	  namelijk	  
Élohiem	  de	  Vader	  -‐	  Élohiem	  de	  Zoon	  -‐	  Élohiem	  de	  Geest	  maar	  de	  drie-‐eenheidsleer	  
zegt	  dat	  er	  maar	  één	  ware	  Élohiem	  is	  die	  bestaat	  uit	  drie	  verschillende	  
karaktereigenschappen,	  hetwelke	  zij	  hypostasis	  noemen.	  Lees	  a.u.b.	  het	  volgende	  
citaat	  uit	  de	  katholieke	  encyclopedie,	  waardoor	  ook	  deze	  leugen	  is	  terechtgekomen	  
in	  het	  christendom	  dankzij	  de	  keizer	  ConstanWjn	  de	  Grote.

Het	  DOGMA	  der	  drie-‐eenheid:	  De	  Drie-‐eenheid	  is	  de	  term	  waaronder	  verstaan	  
wordt;	  de	  centrale	  leer	  der	  christelijk	  geloof-‐de	  waarheid	  dat	  er	  in	  de	  eenheid	  van	  de	  
Godheid	  drie	  zijn	  namelijk	  de	  Vader,	  de	  Zoon	  en	  de	  Heilige	  Geest.	  Naar	  de	  woorden	  
van	  Athanasische	  geloofsverklaring:	  "de	  Vader	  is	  God,	  de	  Zoon	  is	  God	  en	  de	  Heilige	  
Geest	  is	  God	  en	  toch	  zijn	  zijn	  niet	  drie	  Goden	  maar	  één	  God".

Zij	  beweren	  dat	  hun	  funcWe	  anders	  is	  maar	  ook	  beweren	  ze	  dat	  ze	  hetzelfde	  wezen	  
zijn.	  Ze	  gebruiken	  daarnaast	  ook	  de	  zon	  als	  voorbeeld	  om	  de	  drie-‐eenheid	  uit	  te	  
leggen	  want	  je	  hebt	  de	  zon	  zelf	  -‐	  het	  licht	  van	  de	  zon	  en	  de	  stralen	  van	  de	  zon	  maar	  
we	  weten	  allen	  dat	  er	  maar	  één	  zon	  is.	  Als	  men	  dus	  geloof	  schenkt	  aan	  deze	  
onBijbelse	  leer	  van	  drie-‐eenheid,	  dan	  geloo:	  men	  dat	  er	  maar	  één	  El	  in	  de	  Hemel	  is	  
en	  zo	  verwerpt	  men	  de	  duidelijke	  Bijbelse	  leer	  van	  een	  Vader	  Élohiem	  en	  een	  Zoon	  
Élohiem.

Noemt	  de	  Schri:	  het	  verwerpen	  van	  twee	  Élohiem	  wezens	  (Élohie	  mde	  Vader	  en	  
Yahshua	  Élohiem	  Zijn	  Zoon)	  de	  geest	  van	  de	  valse	  messias?

2	  Joh	  1:	  7-‐11

7	  Want	  er	  zijn	  vele	  misleiders	  uitgegaan	  in	  de	  wereld,	  die	  de	  komst	  van	  Yahshua	  Messias	  in	  
het	  vlees	  niet	  belijden.	  Dit	  is	  de	  misleider	  en	  de	  anO-‐messias.	  8	  Let	  op	  uzelf,	  dat	  gij	  niet	  
verliest	  wat	  wij	  verricht	  	  hebben,	  maar	  uw	  loon	  ten	  volle	  ontvangt.	  9	  Een	  ieder,	  die	  verder	  
gaat	  en	  niet	  blijU	  in	  de	  leer	  van	  Messias,	  heeU	  Elohiem	  niet,	  wie	  in	  die	  leer	  blijU,	  deze	  



heeU	  zowel	  de	  Vader	  als	  de	  Zoon.	  10	  Indien	  iemand	  tot	  u	  komt	  en	  deze	  leer	  niet	  brengt,	  
ontvangt	  hem	  niet	  in	  uw	  huis	  en	  heet	  hem	  niet	  welkom.	  11	  Want	  wie	  hem	  welkom	  heet,	  
heeU	  deel	  aan	  zijn	  boze	  werken.

Opmerking:	  De	  drie-‐eenheid	  is	  nergens	  te	  bespeuren	  in	  de	  Schri:	  en	  ontkent	  tevens	  het	  
bestaan	  van	  twee	  Élohiem	  wezens;	  Yah	  Yahweh	  de	  Vader	  en	  Yahshua	  Yahweh	  de	  Zoon.	  
Yahweh	  is	  de	  Familienaam	  van	  de	  Scheppers	  en	  wanneer	  een	  gelovige	  deel	  wordt	  van	  het	  
verbond	  en	  geadopteerd	  onderdeel	  van	  Zijn	  Familie	  wordt,	  dan	  is	  die	  persoon	  een	  le\erlijk	  
kind	  van	  Yahweh	  want	  hij/zij	  werd	  gedoopt	  in	  de	  Familienaam	  van	  Yahweh.

Yahweh	  is	  een	  Familie	  en	  Hij	  breidt	  Zijn	  Familie	  uit	  door	  uit-‐Geest	  geboren	  kinderen	  te	  
verwekken	  die	  bij	  de	  opstanding	  zullen	  opstaan,	  indien	  zij	  trouw	  zijn	  tot	  aan	  de	  dood.	  (Zie	  
a.u.b.	  les	  3	  'De	  Familie	  van	  Yahweh')
De	  drie-‐eenheidsleer	  ontkent	  volledig	  het	  concept	  van	  de	  Yahweh	  Familie	  en	  doet	  ook	  af	  aan	  
Zijn	  meesterplan	  om	  ware	  gelovigen	  te	  adopteren	  in	  Zijn	  Familie	  door	  het	  Nieuwe	  Verbond	  
en	  het	  gevloeide	  bloed	  van	  Yahshua	  de	  Messias.

Als	  de	  drie-‐eenheid	  nergens	  in	  de	  Schri:	  te	  vinden	  is,	  wat	  is	  dan	  de	  oorsprong	  ervan?

In	  de	  vierde	  eeuw	  n.	  Ch.	  was	  er	  een	  duivelse	  heidense	  keizer	  genaamd	  ConstanWjn	  die	  
droomde	  van	  een	  kruis	  vóór	  een	  grote	  strijd	  en	  toen	  hij	  de	  strijd	  won,	  zei	  hij	  achteraf	  dat	  hij	  
christen	  was	  geworden.	  Doch	  hij	  kwam	  niet	  tot	  inkeer	  van	  zijn	  heidense	  afgoderij	  en	  zonde	  
maar	  hij	  mengde	  zijn	  heidense	  overtuiging	  met	  zijn	  recente	  christelijke	  overtuigingen.	  Lees	  
maar	  het	  onderstaande	  citaat	  uit	  het	  Gibbons	  boek	  "Overwinning	  van	  het	  christendom"	  om	  
te	  zien	  wat	  ConstanWjn	  deed	  nadat	  hij	  christen	  werd.

"ConstanGjn	  zijn	  religieuze	  toewijding	  was	  "eigenaardig"	  gericht	  naar	  de	  wonderlijke	  zon...	  
en	  het	  behaagde	  hem	  om	  door	  anderen	  voorgesteld	  te	  worden	  met	  de	  symbolen	  van	  de	  
(Romeinse)	  god	  van	  licht	  en	  poëzie.	  Zijn	  onfeilbare	  pijl,	  de	  helderheid	  in	  zijn	  ogen	  lijken	  hem	  
weer	  te	  geven	  als	  een	  jonge	  held.	  De	  altaren	  van	  Apollo	  werden	  versierd	  met	  de	  offers	  van	  
ConstanGjn	  en	  de	  goedgelovige	  massa	  werd	  verteld	  dat	  het	  de	  keizer	  was	  toegestaan	  om	  met	  
sterfelijke	  ogen	  de	  waarneembare	  majesteit	  van	  hun	  godheid	  te	  aanschouwen...	  de	  zon	  werd	  
universeel	  gevierd	  als	  de	  onoverwinbare	  gids	  en	  beschermer	  van	  ConstanGjn."

M.a.w.	  ConstanWjn	  is	  nooit	  een	  ware	  gelovige	  in	  Yahshua	  Messias	  geweest	  en	  bekeerde	  zich	  
ook	  niet	  van	  zijn	  zonden	  en	  heidendom,	  noch	  is	  hij	  ondergedompeld	  in	  de	  Naam	  van	  
Yahweh.	  Hij	  hee:	  simpelweg	  zijn	  heidense	  gewoonten	  gemengd	  met	  een	  paar	  nieuwe	  die	  hij	  
ontleende	  van	  zijn	  nieuwe	  religie	  dat	  hij	  'christendom'	  noemde.	  Er	  moet	  ook	  opgemerkt	  
worden	  dat	  na	  ConstanWjn	  zijn	  zogezegde	  bekering,	  zijn	  eigen	  zoon	  en	  vrouw	  liet	  
vermoorden.

In	  324	  n.	  Ch.	  had	  ConstanWjn	  een	  bijeenkomst	  met	  alle	  bishoppen	  in	  het	  rijk	  om	  dit	  nieuwe	  
christendom	  te	  verenigen	  en	  om	  officieël	  zijn	  heidense	  ke\erijen	  te	  laten	  aanvaard	  worden	  
als	  de	  officiële	  leer	  van	  het	  Romeinse	  rijk.	  Dit	  is	  dan	  ook	  waar	  de	  25	  december	  kerst-‐viering	  
uit	  voort	  kwam.	  December	  24/25	  is	  de	  Wjd	  van	  de	  heidense	  Saturnalia	  (voor	  de	  Germanen	  
was	  dat	  "Joële"),	  dat	  demonisch	  geïnspireerd	  was	  met	  dronkenheid	  en	  sexuele	  perversiteit	  
als	  gevolg,	  het	  was	  beslist	  niet	  de	  geboortedag	  van	  Yahshua,	  maar	  slechts	  een	  heidens	  
masker.

Tijdens	  deze	  bijeenkomst	  was	  er	  een	  man	  genaamd	  Arias	  die	  kwam	  met	  de	  leer	  dat	  Yahshua	  



geen	  voor-‐bestaan	  had	  en	  niet	  de	  eeuwige	  Zoon	  van	  Yahweh	  was	  maar	  slechts	  een	  
geschapen	  mens.	  Hierdoor	  kwam	  ConstanWjn	  met	  zijn	  onderdanige	  bischoppen	  op	  de	  
proppen	  met	  de	  drie-‐eenheid,	  hetwelke	  het	  bestaan	  van	  Yahshua	  onze	  Messias	  ontkent	  en	  
zegt	  dat	  Élohiem	  één	  wezen	  is	  met	  drie	  persoonlijkheden	  of	  funcWes.

Alhoewel	  dit	  het	  keerpunt	  is	  waar	  de	  drie-‐eenheid	  gemengd	  werd	  met	  het	  ConstanWjnse	  
christendom,	  toch	  is	  het	  algemeen	  geweten	  dat	  vele	  heidense	  culturen	  in	  de	  oudheid	  een	  of	  
andere	  vorm	  van	  drie-‐eenheid	  kenden	  die	  hun	  drie-‐eenheid	  godheid	  weergaf.	  De	  Hindoe's	  
kennen	  een	  heidense	  drie-‐eenheid	  die	  bestaat	  uit	  Brahma-‐Shiva-‐Vishnoe.	  De	  Egyptenaren	  
hadden	  dan	  weer	  Osiris-‐Horus-‐Isis	  en	  de	  Babylonische	  drie-‐eenheid	  bestond	  uit	  Nimrod-‐
Semiramis-‐Tammoez.

Archeologische	  ontdekkingen	  zijn	  gedaan	  in	  het	  oude	  Aram	  Naharajin	  (Grieks:	  Mesapotamië)	  
waarbij	  de	  oudste	  culWsche	  drie-‐eenheid	  werd	  gevonden,	  akomsWg	  van	  de	  Sumerische	  
cultuur,	  dewelke	  zo	  een	  4000	  jaar	  geleden	  hoogWj	  vierde.	  Hoewel	  Sumer	  werd	  verslaan	  door	  
Assyrië	  en	  	  daarna	  Babel,	  toch	  leefden	  dezelfde	  godheden	  voort	  in	  de	  cultuur	  van	  de	  
veroveraars.	  De	  historicus	  S.H.	  Hooke	  verhaalt	  in	  detail	  over	  de	  Sumerische	  drie-‐eenheid	  uit	  
de	  oudheid:
Anoe	  was	  de	  voornaamse	  god	  der	  hemel,	  de	  'vader'	  en	  'koning	  van	  de	  goden'	  -‐	  Enlil	  was	  de	  
godheid	  van	  wind	  en	  aarde	  en	  een	  scheppende	  god,	  en	  Enki	  was	  de	  god	  van	  wateren	  en	  de	  
'heer	  van	  wijsheid'.	  De	  historicus	  H.	  W.	  F.	  Saggs	  legt	  uit	  dat	  Babel	  een	  drie-‐eenheid	  kende;	  
drie	  goden	  van	  simpele	  en	  gelijke	  stand...	  wiens	  inter-‐persoonlijke	  relaGe	  de	  kern	  van	  hun	  
aard	  besliste.

De	  vroege	  gelovigen	  hebben	  nooit	  geloofd	  in	  deze	  ke\erij	  van	  ConstanWjn	  en	  geloofden	  alWjd	  
in	  twee	  eeuwige	  wezens,	  Yahweh	  de	  Vader	  in	  de	  Hemel	  en	  Yahshua	  Zijn	  Zoon	  die	  naar	  de	  
aarde	  kwam	  om	  te	  sterven	  voor	  de	  zonden	  van	  de	  mensheid.	  Zij	  hebben	  nooit	  geloofd	  dat	  de	  
Vader	  en	  Zoon	  hetzelfde	  wezen	  waren	  maar	  zagen	  hen	  als	  aparte	  wezens	  die	  verenigd	  waren	  
of	  in	  het	  Hebreeuws	  "ehad"	  waren	  door	  hun	  ene	  Geest	  (Roeah	  haQodesj),	  dewelke	  zij	  
beiden	  bezi\en.	  ZIj	  geloofden	  ook	  in	  de	  hemelse	  oorsprong	  van	  Yahshua	  (zie	  a.u.b.	  les	  19	  
"Wie	  is	  de	  Messias	  van	  Israël?").

Nu	  we	  aangetoond	  hebben	  dat	  de	  doctrine	  van	  drie-‐eenheid	  niet	  te	  vinden	  is	  in	  de	  Bijbelse	  
tekst	  maar	  eigenlijk	  zijn	  oorsprong	  hee:	  in	  het	  heidendom,	  laten	  we	  dan	  maar	  eens	  het	  
bestaan	  bekijken	  van	  de	  Apart-‐geze\e	  Geest	  wat	  een	  le\erlijke	  vertaling	  is	  van	  het	  
Hebreeuwse	  Roeah	  haQodesj	  (modern	  Hebreeuws:	  Roeakh	  haKodesj),	  om	  dan	  te	  zien	  wat	  
specifiek	  de	  rol	  is	  van	  de	  Apart-‐geze\e	  Geest	  in	  de	  Schri:	  en	  het	  plan	  van	  Élohiem.

Is	  de	  Apart-‐geze\e	  Geest	  (Roeah	  haQodesj)	  een	  wezen	  met	  een	  eigen	  vrije	  wil	  zoals	  Yahweh	  
de	  Vader	  en	  Yahshua	  de	  Zoon?

Gen	  1:	  2	  	  De	  aarde	  nu	  was	  woest	  en	  ledig,	  en	  duisternis	  lag	  op	  de	  vloed,	  en	  de	  Geest	  van	  
Elohiem	  zweefde	  over	  de	  wateren.

Gen	  6:	  3a	  En	  Yahweh	  zeide:	  Mijn	  Geest	  zal	  niet	  altoos	  in	  de	  mens	  blijven.

Jes	  11:2	  En	  op	  hem	  zal	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  rusten,	  de	  Geest	  van	  wijsheid	  en	  verstand,	  de	  
Geest	  van	  raad	  en	  sterkte,	  de	  Geest	  van	  kennis	  en	  vreze	  van	  Yahweh.

Jes	  42:1	  Zie,	  mijn	  knecht,	  die	  Ik	  ondersteun;	  mijn	  uitverkorene,	  in	  wie	  Ik	  een	  wel	  behagen	  



heb.	  Ik	  heb	  mijn	  Geest	  op	  hem	  gelegd:	  hij	  zal	  de	  volken	  het	  recht	  openbaren.

Jes	  61:1a	  De	  Geest	  van	  Adonai	  Yahweh	  is	  op	  Mij

Eze	  36:27	  Mijn	  Geest	  zal	  Ik	  in	  uw	  binnenste	  geven	  en	  maken,	  dat	  gij	  naar	  mijn	  inze]ngen	  
wandelt	  en	  naarsOg	  mijn	  verordeningen	  onderhoudt.

Eze	  39:29	  En	  Ik	  zal	  mijn	  aangezicht	  niet	  meer	  voor	  hen	  verbergen,	  wanneer	  Ik	  mijn	  Geest	  
over	  het	  huis	  Israël	  heb	  uitgestort,	  luidt	  het	  woord	  van	  Adonai	  Yahweh.

Luc	  1:15	  Want	  hij	  zal	  groot	  zijn	  voor	  Yahweh	  en	  wijn	  en	  sterke	  drank	  zal	  hij	  niet	  drinken	  en	  
met	  de	  Heilige	  Geest	  zal	  hij	  vervuld	  worden,	  reeds	  van	  de	  schoot	  zijner	  moeder	  aan.

Luc	  1:35	  En	  de	  boodschapper	  antwoordde	  en	  zeide	  tot	  haar:	  De	  Heilige	  Geest	  zal	  over	  u	  
komen	  en	  de	  kracht	  des	  Allerhoogsten	  zal	  u	  overschaduwen.

Luc	  1:67	  En	  zijn	  vader	  Zacharias	  werd	  vervuld	  met	  de	  heilige	  Geest	  en	  profeteerde.

Luc	  11:13	  Indien	  dan	  gij,	  hoewel	  gij	  slecht	  zijt,	  goede	  gaven	  weet	  te	  geven	  aan	  uw	  
kinderen,	  hoeveel	  te	  meer	  zal	  uw	  Vader	  uit	  de	  hemel	  	  de	  Heilige	  Geest	  geven	  aan	  hen,	  die	  
Hem	  daarom	  bidden?

Joh	  20:22	  En	  na	  dit	  gezegd	  te	  hebben,	  blies	  Hij	  op	  hen	  en	  zeide	  tot	  hen:	  Ontvangt	  de	  
heilige	  Geest.

Hand	  1:5	  Want	  Johannes	  doopte	  met	  water,	  maar	  gij	  zult	  met	  de	  heilige	  Geest	  gedoopt	  
worden,	  niet	  vele	  dagen	  na	  deze.

Hand	  1:8	  Maar	  gij	  zult	  kracht	  ontvangen,	  wanneer	  de	  heilige	  Geest	  over	  u	  komt,	  en	  gij	  zult	  
mijn	  getuigen	  zijn	  te	  Jeruzalem	  en	  in	  geheel	  Judea	  en	  Samaria	  en	  tot	  het	  uiterste	  der	  
aarde.

Hand	  4:8	  	  Toen	  zeide	  Petrus,	  vervuld	  met	  de	  heilige	  Geest,	  tot	  hen:Oversten	  van	  het	  volk	  
en	  oudsten	  van	  Israël.

Hand	  4:31	  En	  terwijl	  zij	  baden,	  werd	  de	  plaats,	  waar	  zij	  vergaders	  waren,	  bewogen;	  en	  zij	  
werden	  allen	  vervuld	  met	  de	  heilige	  Geest	  en	  spraken	  het	  woord	  van	  Yahweh	  met	  
vrijmoedigheid.

Hand	  15:8	  En	  Yahweh,	  die	  de	  harten	  kent,	  heeU	  getuigd	  door	  hun	  de	  heilige	  Geest	  te	  geven	  
evenals	  ook	  aan	  ons.

2	  Kor	  1:22	  die	  ook	  zijn	  zegel	  op	  ons	  gedrukt	  en	  de	  Geest	  tot	  onderpand	  in	  onze	  harten	  
gegeven	  heeU.

Mat	  3:11	  Ik	  doop	  u	  met	  water	  tot	  bekering,	  maar	  Hij,	  die	  na	  mij	  komt,	  is	  sterker	  dan	  ik;	  ik	  
ben	  niet	  waardig	  Hem	  zijn	  schoenen	  na	  te	  dragen,	  die	  zal	  u	  dopen	  met	  de	  heilige	  Geest	  en	  
met	  vuur.

Joh	  1:33	  En	  ik	  kende	  Hem	  niet,	  maar	  Hij,	  die	  mij	  gezonden	  had	  om	  te	  dopen	  met	  water,	  die	  
had	  tot	  mij	  gezegd:	  Op	  wie	  gij	  de	  Geest	  ziet	  nederdalen	  en	  op	  Hem	  blijven,	  deze	  is	  het,	  die	  
met	  de	  heilige	  Geest	  doop.



Hand	  2:38	  En	  Petrus	  antwoordde	  hun:	  Bekeert	  u	  en	  een	  ieder	  van	  u	  late	  zich	  dopen	  op	  de	  
naam	  van	  Yahshua	  Messias,	  tot	  vergeving	  van	  uw	  zonden,	  en	  gij	  zult	  de	  gave	  van	  de	  
Heilige	  Geest	  ontvangen.

Hand	  10:38	  	  van	  Yahshua	  van	  Nazaret,	  hoe	  Yahweh	  Hem	  met	  de	  Heilige	  Geest	  en	  met	  
kracht	  heeU	  gezalfd.	  

Hand	  10:44-‐45

Terwijl	  Petrus	  deze	  woorden	  nog	  sprak,	  viel	  de	  heilige	  Geest	  op	  allen,	  die	  het	  woord	  
hoorden.	  En	  al	  de	  gelovigen	  uit	  de	  besnijdenis,	  die	  met	  Petrus	  waren	  medegekomen,	  
stonden	  verbaasd,	  dat	  de	  gave	  van	  de	  heilige	  Geest	  ook	  over	  de	  heidenen	  was	  uitgestort.

1	  Pet	  1:5	  die	  in	  de	  kracht	  van	  Elohim	  bewaard	  wordt	  door	  het	  geloof	  tot	  de	  zaligheid,	  
welke	  gereed	  ligt	  om	  geopenbaard	  te	  worden	  in	  de	  laatste	  Ojd.

Opmerking:	  Als	  men	  eerlijk	  is	  moet	  men	  toegeven	  dat	  er	  absoluut	  niets	  te	  vinden	  is	  in	  de	  
vele	  citaten	  die	  werden	  gegeven,	  waaruit	  blijkt	  dat	  de	  Apart-‐geze\e	  of	  Heilige	  Geest	  (Roeah	  
haQodesj)	  een	  apart	  wezen	  is	  dat	  los	  van	  Yahweh	  is	  én	  een	  eigen	  wil	  hee:.	  De	  Heilige	  Geest	  
in	  de	  Schri:	  is	  niets	  anders	  dan	  de	  kracht	  van	  Yahweh.	  Het	  zijn	  de	  gedachten	  van	  Yahweh	  en	  
Yahshua	  waardoor	  ze	  denken,	  lieqebben	  en	  werken	  maar	  nergens	  in	  de	  Schri:	  wordt	  de	  
Heilige	  Geest	  omschreven	  als	  een	  apart	  wezen,	  los	  van	  Yahweh	  en	  Yahshua.

Een	  citaat	  volgt	  uit	  de	  Nieuwe	  katholieke	  Encyclopedie	  vol	  XIII,	  pagina	  574,	  aangaande	  de	  
Heilige	  Geest.

"Heel	  zelden	  schrijven	  Oud	  TestamenGsche	  auteurs	  aan	  Élohiem	  Zijn	  geest	  emoGes	  of	  
intellect	  aan.	  Wanneer	  dat	  toch	  gebeurt,	  zijn	  ze	  niets	  meer	  dan	  figuurlijke	  uitspraken	  waaruit	  
blijkt	  dat	  de	  geest	  werd	  gezien	  als	  de	  bron	  van	  het	  intellect	  en	  gevoelens.	  Noch	  wordt	  er	  
ergens	  in	  de	  Rabbijnse	  literatuur	  de	  noGe	  gevonden	  dat	  Élohiem's	  geest	  een	  middelaar	  is	  
tussen	  Élohiem	  en	  de	  wereld."

De	  gedachte	  dat	  de	  Heilige	  Geest	  een	  apart	  persoon	  is	  los	  van	  Yahweh	  vormde	  simpelweg	  
geen	  onderdeel	  van	  de	  gedachten	  van	  de	  mensen	  waarover	  de	  Bijbel	  schrij:.	  Nergens	  in	  het	  
hele	  Oude	  Testament	  of	  Thenakh	  zien	  we	  ooit	  een	  Bijbels	  persoon	  spreken	  met	  de	  Heilige	  
Geest	  of	  erkennen	  dat	  het	  een	  apart	  wezen	  is	  los	  van	  Yahweh.

Hier	  volgen	  nog	  meer	  verzen	  die	  bewijzen	  dat	  de	  Heilige	  Geest	  één	  apart	  persoon	  is.

Zac	  4:6	  Hij	  antwoordde	  mij:	  Dit	  is	  het	  woord	  van	  Yahweh	  tot	  Zerubabel:niet	  door	  kracht	  
noch	  door	  geweld,	  maar	  door	  mijn	  Geest!	  zegt	  Yahweh	  der	  Heerscharen.

Hand	  10:38

Yahshua	  van	  Nazaret,	  hoe	  Yahweh	  Hem	  met	  de	  Heilige	  Geest	  en	  met	  kracht	  zalfde.

De	  Heilige	  Geest	  is	  dus	  de	  wonderbare	  kracht	  van	  Yahweh.

Jes	  11:2	  En	  op	  hem	  zal	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  rusten,	  de	  Geest	  van	  wijsheid	  en	  verstand,	  de	  
Geest	  van	  raad	  en	  sterkte,	  de	  Geest	  van	  kennis	  en	  vreze	  van	  Yahweh.

De	  Heilige	  Geest	  is	  ook	  de	  geest	  van	  wijsheid,	  raad,	  begrip	  en	  de	  kracht	  van	  Yahweh	  maar	  



staat	  niet	  los	  van	  Yahweh.

Hand	  2:38	  En	  Petrus	  antwoordde	  hun:	  Bekeert	  u	  en	  een	  ieder	  van	  u	  late	  zich	  dopen	  op	  de	  
naam	  van	  Yahshua	  Messias,	  tot	  vergeving	  van	  uw	  zonden,	  en	  gij	  zult	  de	  gave	  van	  de	  
Heilige	  Geest	  ontvangen.

De	  Heilige	  Geest	  is	  geen	  persoon	  maar	  een	  geschenk	  van	  Zijn	  kracht	  dat	  iemand	  mag	  
ontvangen.

2	  Tim	  1:6	  Om	  die	  reden	  herinner	  ik	  u	  eraan,	  de	  gave	  van	  Yahweh	  aan	  te	  wakkeren,	  die	  door	  
mijn	  handoplegging	  in	  u	  is.

De	  Heilige	  Geest	  moet	  aangewakkerd	  worden,	  dit	  lijkt	  niet	  op	  termen	  die	  men	  zou	  gebruiken	  
als	  het	  om	  een	  persoon	  gaat.

1	  Tess	  5:19	  DooU	  de	  Geest	  niet	  uit.

De	  Heilige	  Geest	  kan	  uitgedoofd	  worden	  maar	  een	  persoon	  kan	  niet	  uitgedoofd	  worden.

Tit	  3:5-‐6	  

5	  Niet	  om	  werken	  der	  gerecgOgheid,	  die	  wij	  zouden	  gedaan	  hebben,	  doch	  naar	  zijn	  
onderming	  ons	  gered	  door	  het	  bad	  der	  wedergeboorte	  en	  der	  vernieuwing	  door	  de	  heilige	  
Geest,	  6	  die	  Hij	  rijkelijk	  over	  ons	  heeU	  uitgestort	  door	  Yahshua	  Messias,	  onze	  Heiland.

De	  Heilige	  Geest	  moet	  vernieuwd	  en	  uitgegoten	  worden,	  dit	  kan	  onmogelijk	  over	  een	  
persoon	  gaan.

Rom	  8:9	  Gij	  daarentegen	  zijt	  niet	  in	  het	  vlees,	  maar	  in	  de	  Geest,	  althans,	  indien	  de	  Geest	  
van	  Elohiem	  in	  u	  woont.	  Indien	  iemand	  echter	  de	  Geest	  van	  Messias	  niet	  heeU,	  die	  
behoort	  Hem	  niet	  toe.

De	  Heilige	  Geest	  is	  de	  verwekkende	  kracht	  van	  Yahweh,	  niet	  een	  persoon.

Efe	  1:13-‐14

13	  In	  Hem	  zijt	  ook	  gij,	  nadat	  gij	  het	  woord	  der	  waarheid,	  het	  evangelie	  uwer	  behoudenis,	  
hebt	  gehoord;	  in	  Hem	  zijt	  gij,	  toen	  gij	  gelovig	  werdt,	  ook	  verzegeld	  met	  	  de	  heilige	  Geest	  
der	  beloUe,	  14	  die	  een	  onderpand	  is	  van	  onze	  erfenis,	  tot	  verlossing	  van	  het	  volk,	  dat	  Hij	  
Zich	  verworven	  heeU,	  tot	  lof	  zijner	  heerlijkheid.

Na	  tot	  inkeer	  te	  zijn	  gekomen,	  de	  daarop	  volgende	  doop	  en	  de	  handenoplegging	  door	  een	  
aangestelde	  ouderling,	  dan	  ontvangt	  die	  persoon	  de	  Heilige	  Geest.	  Dit	  kan	  dus	  onmogelijk	  
over	  een	  apart	  persoon	  spreken.

Geloofde	  de	  apostel	  Paulus	  dat	  de	  Heilige	  Geest	  een	  apart	  persoon	  was	  los	  van	  Yahweh	  de	  
Vader	  en	  daarmee	  een	  derde	  deel	  uitmaakte	  van	  een	  drie-‐eenheid?

1	  Kor	  1:3-‐4

Genade	  zij	  u	  en	  vrede	  van	  Elohiem,	  onze	  Vader,	  en	  van	  de	  Here	  Yahshua	  Messias.	  Ik	  dank	  
Elohiem	  te	  allen	  Ojde	  over	  u,	  vanwegede	  genade	  Elohiem,	  die	  u	  in	  Yahshua	  Messias	  



geschonken	  is.

2	  Kor	  1:2-‐3

Genade	  zij	  u	  en	  vrede	  van	  Elohiem,	  onze	  Vader,	  en	  van	  de	  Here	  Yahshua	  Messias.	  3	  
Geloofd	  zij	  de	  Elohiem	  en	  	  van	  Vader	  onze	  Here	  Yahshua	  Messias,	  de	  Vader	  der	  
barmharOgheden	  en	  de	  Elohiem	  aller	  vertroosOng.

Gal	  1:3-‐4

3	  Genade	  zij	  u	  en	  vrede	  van	  Yahweh,	  de	  Vader	  en	  van	  onze	  Here,	  Yahshua	  Messias,	  4	  die	  
Zichzelf	  gegeven	  heeU	  voor	  onze	  zonden,	  om	  ons	  te	  trekken	  uit	  de	  tegenwoordige	  boze	  
wereld,	  naar	  de	  wil	  van	  onze	  Elohiem	  en	  Vader.

Efe	  1:	  2-‐3

2	  Genade	  zij	  u	  en	  vrede	  van	  Elohiem,	  onze	  Vader,	  en	  van	  de	  Here	  Yahshua	  Messias,	  3	  
Gezegend	  zij	  de	  Elohiem	  en	  Vader	  van	  onze	  Here	  Yahshua	  Messias,	  die	  ons	  met	  allerlei	  
geestelijke	  zegen	  in	  de	  hemelse	  gewesten	  gezegend	  heeU	  in	  Messias.

Fil	  1:2	  Genade	  zij	  u	  en	  vrede	  van	  Yahweh	  onze	  Vader,	  en	  van	  de	  Here	  Yahshua	  Messias.

Kol	  1:2	  -‐3	  	  	  

2	  aan	  de	  heilige	  en	  gelovige	  broeders	  in	  Messias	  in	  te	  Kolosse:	  genade	  en	  vrede	  zij	  u	  van	  
Yahweh	  onze	  Vader	  en	  van	  onze	  Here	  Yahshua	  Messias.	  3	  Wij	  danken	  alOjd	  Yahweh,	  de	  
Vader	  van	  onze	  Here,	  Yahshua	  Messias	  te	  allen	  Ojde	  bij	  ons	  bidden	  voor	  u.

1	  Tes	  1:	  1-‐2	  Paulus,	  Silvanus	  en	  Timoteüs	  aan	  de	  gemeente	  der	  Tessalonicenzen	  in	  Yahweh	  
de	  Vader	  en	  de	  Here,	  Yahshua	  Messias:	  genade	  zij	  u	  en	  vrede	  van	  Yahweh	  onze	  Vader,	  en	  
de	  Here	  Yahshua	  Messias.

2	  Tes	  1:1-‐2

1	  Paulus,	  Silvanus,	  Timoteüs	  aan	  de	  gemeente	  der	  Tessalonicenzen	  in	  Elohiem	  de	  Vader,	  en	  
onze	  	  Here	  Yahshua	  Messias:	  2	  genade	  zij	  u	  en	  vrede	  van	  Yahweh	  onze	  Vader	  en	  onze	  Here	  
Yahshua	  Messias.

Opmerking:	  Van	  de	  apostel	  Paulus	  hebben	  we	  meer	  geschri:en	  dan	  van	  anderen.	  Hij	  zag	  
Yahshua	  en	  werd	  persoonlijk	  door	  hem	  drie	  jaar.	  Hij	  had	  een	  inzicht	  in	  de	  genade	  van	  
Yahweh	  als	  geen	  andere	  Nieuw	  TestamenWsche	  gelovige	  en	  toch	  begint	  hij	  elke	  brief	  door	  
dankbaar	  te	  zijn	  aan	  Yahweh	  de	  Vader	  en	  Zijn	  Zoon	  Yahshua	  de	  Messias.

Zelfs	  niet	  één	  keer	  krijgt	  de	  Heilige	  Geest	  erkenning.	  In	  geen	  enkele	  brief	  groet	  of	  spreekt	  hij	  
tegen	  de	  Heilige	  Geest.	  Als	  de	  Heilige	  Geest	  dan	  een	  apart	  persoon	  was	  van	  een	  "drievoudige	  
eenheid",	  zou	  het	  ondenkbaar	  dat	  de	  apostel	  Paulus	  14	  brieven	  zou	  schrijven	  en	  niet	  één	  
keer	  die	  Heilige	  Geest	  zou	  groeten.	  Ook	  dit	  getuigt	  opnieuw	  dat	  de	  apostelen	  noch	  de	  eerste	  
gelovigen	  dachten	  dat	  de	  Heilige	  Geest	  een	  persoon	  was	  want	  zij	  wisten	  dat	  het	  de	  
wonderlijke	  kracht	  	  en	  gedachten	  van	  Yahweh	  is.

Mat	  1:20	  	  	  Toen	  die	  overweging	  bij	  hem	  opkwam,	  zie,	  een	  boodschapper	  van	  Yahweh	  
verscheen	  hem	  in	  de	  droom	  en	  zeide:	  Josef	  ben	  Dawid,	  schroom	  niet	  Mirjam,	  uw	  vrouw,	  



tot	  u	  te	  nemen,	  want	  wat	  in	  haar	  verwekt	  is,	  is	  uit	  de	  heilige	  Geest.

Luk	  1:34	  -‐35	  34	  Maar	  Mirjam	  zeide	  tot	  de	  boodschapper:	  Hoe	  zal	  dat	  geschieden,	  daar	  ik	  
geen	  omgang	  met	  een	  man	  heb?	  35.	  En	  de	  boodschapper	  antwoordde	  en	  zeide	  tot	  haar:	  De	  
Apart-‐gezeGe	  Geest	  zal	  over	  u	  komen	  en	  de	  kracht	  des	  Allerhoogsten	  zal	  u	  overschaduwen;	  
daarom	  zal	  ook	  het	  apart-‐gezege,	  dat	  verwekt	  wordt,	  Zoon	  van	  Yahweh	  genoemd	  worden.

Opmerking:	  De	  bovenvernoemde	  verzen	  leren	  duidelijk	  dat	  de	  Heilige	  of	  Apart-‐geze\e	  Geest	  
diegene	  was	  die	  het	  zaad	  van	  Yahshua	  Messias	  voortbracht	  in	  Mirjam.	  Als	  dan	  de	  Apart-‐
geze\e	  Geest	  een	  persoon	  was,	  dan	  zou	  het	  de	  vader	  zijn	  van	  Yahshua	  en	  dus	  niet	  Yahweh,	  
de	  Vader	  in	  de	  Hemel.	  Door	  te	  begrijpen	  dat	  de	  Heilige	  Geest	  (Roeah	  haQodesj)	  de	  kracht	  en	  
verstand	  van	  Yahweh	  is,	  passen	  de	  bovenstaande	  verzen	  perfect	  met	  alle	  andere	  verzen	  die	  
zeggen	  dat	  Yahweh	  de	  Vader	  is	  	  van	  Yahshua.

Daarnaast	  lezen	  we	  nooit	  over	  de	  Heilige	  Geest,	  doorheen	  het	  hele	  Nieuwe	  Testament,	  als	  
een	  apart	  wezen	  dat	  los	  staat	  van	  Yahweh.	  Wanneer	  Yahshua	  bad	  tot	  de	  Hemel,	  bad	  hij	  
slechts	  tot	  Yahweh	  de	  Vader,	  hij	  sprak	  nooit	  tot	  de	  Heilige	  Geest.

Mat	  6:9	  	  	  Bidt	  gij	  dan	  aldus:	  Onze	  Vader	  die	  in	  de	  hemelen	  zijt,	  uw	  naam	  worde	  geheiligd.

Luk	  10:21-‐22	  Terzelfder	  Ojd	  verblijdde	  Hij	  Zich	  door	  de	  heilige	  Geest	  en	  zeide:	  Ik	  loof	  U,	  
Vader,	  Heer	  des	  hemels	  en	  der	  aarde,	  dat	  Gij	  deze	  dingen	  voor	  wijzen	  en	  verstandigen	  
verborgen	  hebt,	  doch	  aan	  kinderkens	  geopenbaard.	  Ja,	  Vader	  want	  zo	  is	  het	  een	  
welbehagen	  geweest	  voor	  U.	  22	  Alle	  dingen	  zijn	  Mij	  overgegeven	  door	  mijn	  Vader	  en	  
niemand	  weet,	  wie	  de	  Zoon	  is,	  dan	  de	  Vader,	  en	  wie	  de	  Vader	  is,	  dan	  de	  Zoon,	  en	  wie	  de	  
Zoon	  Hem	  wil	  openbaren.

Opmerking:	  Is	  het	  opgevallen	  dat	  Yahshua	  nooit	  bad	  tot	  de	  Heilige	  Geest	  maar	  alleen	  
Yahweh	  de	  Vader	  erkent	  in	  gebed	  maar	  als	  hij	  daarnaast	  spreekt	  over	  zichzelf	  te	  openbaren,	  
dan	  zegt	  hij	  dat	  niemand	  de	  Vader	  kent	  behalve	  de	  Zoon	  en	  aan	  wie	  de	  Zoon	  Hem	  wil	  
openbaren.	  Er	  werd	  nergens	  melding	  gemaakt	  van	  de	  Heilige	  Geest	  als	  een	  persoon	  maar	  die	  
krijgt	  slechts	  een	  vermelding	  in	  context	  van	  de	  ontzagwekkende	  kracht	  van	  Yahweh.

Zijn	  er	  nog	  andere	  Bijbelse	  verzen	  die	  de	  ware	  eenheid	  van	  Yahweh	  aantonen?

Joh	  17:1-‐5

1	  Dit	  sprak	  Yahshua	  en	  Hij	  hief	  zijn	  ogen	  ten	  hemel	  en	  zeide:	  Vader,	  de	  ure	  is	  gekomen;	  
verheerlijk	  uw	  Zoon,	  opdat	  uw	  Zoon	  U	  verheerlijke,	  2	  gelijk	  Gij	  Hem	  macht	  hebt	  gegeven	  
over	  alle	  vlees,	  om	  aan	  al	  wat	  Gij	  Hem	  gegeven	  hebt,	  eeuwig	  leven	  te	  schenken.	  3	  Dit	  nu	  is	  
het	  eeuwige	  leven.	  3	  Dit	  nu	  is	  het	  eeuwige	  leven,	  dat	  zij	  U	  kennen,	  de	  enige	  waarachOge	  
Elohiem,	  en	  Yahshua	  Messias,	  die	  Gij	  gezonden	  hebt.	  4	  Ik	  heb	  U	  verheerlijkt	  op	  de	  aarde	  
door	  het	  werk	  te	  voleindigen,	  dat	  Gij	  Mij	  te	  doen	  gegeven	  hebt.	  5	  En	  nu,	  verheerlijk	  Gij	  Mij,	  
Vader,	  bij	  Uzelf	  met	  de	  heerlijkheid,	  die	  Ik	  bij	  U	  had,	  eer	  de	  wereld	  was.

Joh	  17:10-‐11

10en	  al	  het	  mijne	  is	  het	  uwe	  en	  het	  uwe	  is	  het	  mijne,	  en	  Ik	  ben	  in	  hen	  verheerlijkt.	  11	  En	  Ik	  
ben	  niet	  meer	  in	  de	  wereld,	  maar	  zij	  zijn	  in	  de	  wereld	  en	  Ik	  kom	  tot	  U.	  Heilige	  Vader,	  
bewaar	  hen	  in	  uw	  naam,	  welke	  Gij	  Mij	  gegeven	  hebt,	  dat	  zij	  één	  zijn	  zoals	  Wij.



Joh	  17:21-‐26

21	  Opdat	  zij	  allen	  één	  zijn,	  gelijk	  Gij,	  Vader,	  in	  Mij	  en	  Ik	  in	  U,	  dat	  ook	  zij	  in	  Ons	  zijn;	  opdat	  de	  
wereld	  gelove,	  dat	  Gij	  Mij	  gezonden	  hebt.	  22	  En	  de	  heerlijkheid,	  die	  Gij	  Mij	  gegeven	  hebt,	  
heb	  Ik	  hun	  gegeven,	  opdat	  zij	  één	  zijn,	  gelijk	  Wij	  één	  zijn:	  23	  Ik	  in	  hen	  en	  Gij	  in	  Mij,	  dat	  zij	  
volmaakt	  zijn	  tot	  één,	  opdat	  de	  wereld	  erkenne,	  dat	  Gij	  Mij	  gezonden	  hebt,	  en	  dat	  Gij	  hen	  
liefgehad	  hebt,	  gelijk	  Gij	  Mij	  liefgehad	  hebt.	  24	  Vader,	  hetgeen	  Gij	  Mij	  gegeven	  hebt.	  Ik	  wil,	  
dat,	  waar	  Ik	  ben,	  ook	  zij	  bij	  Mij	  zijn,	  om	  mijn	  heerlijkheid	  te	  aanschouwen,	  die	  Gij	  Mij	  
gegeven	  hebt,	  want	  Gij	  hebt	  Mij	  liefgehad	  vóór	  de	  grondlegging	  der	  wereld.	  25	  
Rechtvaardige	  Vader,	  de	  wereld	  kent	  U	  niet,	  maar	  Ik	  ken	  U,	  en	  dezen	  weten,	  dat	  Gij	  Mij	  
gezonden	  hebt;	  26	  en	  Ik	  heb	  hun	  uw	  naam	  bekend	  gemaakt	  en	  Ik	  zal	  hem	  bekend	  maken,	  
opdat	  de	  liefde,	  waarmede	  Gij	  Mij	  liefgehad	  hebt,	  in	  hen	  zij	  en	  Ik	  in	  hen.

Opmerking:	  Wanneer	  we	  Johannen/Johannes	  17	  bekijken,	  hetwelke	  het	  'eenheidshoofdstuk'	  
wordt	  genoemd,	  is	  het	  simpelweg	  ondenkbaar	  dat	  de	  Heilige	  Geest	  een	  derde	  lid	  was	  van	  
een	  drie-‐eenheid	  terwijl	  het	  nooit	  ergens	  vermeld	  werd.	  Yahshua	  zegt	  duidelijk	  dat	  hij	  en	  de	  
Vader	  ehad	  (verenigd)	  zijn	  en	  dat	  Yahshua	  in	  de	  Vader	  is	  en	  de	  Vader	  in	  hem,	  toch	  wordt	  er	  
hier	  niets	  gezegd	  over	  de	  Heilige	  Geest	  want	  de	  manier	  waarin	  zij	  in	  elkaar	  zijn	  is	  door	  de	  
kracht	  en	  het	  verstand	  van	  Yahweh,	  hetwelke	  Zijn	  Geest	  is,	  doch	  het	  gaat	  hier	  niet	  om	  een	  
apart	  wezen	  met	  een	  eigen	  denkvermogen	  en	  wil.	  Lees	  verder	  de	  volgende	  verzen	  die	  dat	  
nog	  duidelijker	  maken:

Joh	  10:29-‐30

29	  Wat	  mijn	  Vader	  Mij	  gegeven	  heeU,	  gaat	  alles	  te	  boven	  en	  niemand	  kan	  iets	  roven	  uit	  de	  
hand	  mijnVader.	  30	  Ik	  en	  de	  Vader	  zijn	  één.(echad)

Opmerking:	  Op	  vele	  plaatsen	  sprak	  Yahshua	  met	  en	  over	  zijn	  Hemelse	  Vader.	  Hij	  legde	  
duidelijk	  uit	  dat	  de	  Vader	  machWger	  is	  dan	  hemzelf	  en	  dat	  hij	  niets	  kon	  doen	  zonder	  de	  Vader	  
maar	  opnieuw	  maakt	  hij	  geen	  enkele	  melding	  van	  een	  derde	  wezen	  genaamd	  de	  Heilige	  
Geest.	  De	  Apart-‐geze\e	  Geest	  staat	  niet	  los	  van	  Yahweh	  maar	  is	  simpelweg	  Zijn	  
ontzagwekkende	  kracht	  en	  verstand.	  Laten	  we	  een	  kijkje	  nemen	  naar	  het	  volgende	  uit	  
Psalmen,	  om	  het	  nog	  duidelijker	  te	  maken.

Psa	  110:1	  {	  een	  psalm	  van	  David}

Aldus	  luidt	  het	  woord	  van	  Yahweh	  tot	  mijn	  Here:	  Zet	  u	  aan	  mijn	  rechterhand,	  totdat	  Ik	  uw	  
vijanden	  gelegd	  heb	  als	  een	  voetbank	  voor	  uw	  voeten.

Psa	  110:4-‐5	  

Yahweh	  heeU	  gezworen	  en	  het	  berouwt	  Hem	  niet:	  Gij	  zijt	  priester	  voor	  eeuwig,	  naar	  de	  
wijze	  van	  Melchisedek.	  5	  Yahweh	  is	  aan	  uw	  rechterhand.	  Hij	  verplegert	  koningen	  ten	  dage	  
van	  zijn	  toorn.

Opmerking:	  Wie	  is	  het	  die	  nu	  aan	  de	  rechterhand	  van	  Yahweh	  zit	  in	  de	  Hemel?

Heb	  10:	  12-‐15a

12	  deze	  echter	  is,	  na	  één	  offer	  voor	  de	  zonden	  te	  hebben	  gebracht,	  voor	  alOjd	  gezeten	  aan	  
de	  rechterhand	  van	  Elohiem,	  13	  voorts	  afwachtende,	  "totdat	  zijn	  vijanden	  gemaakt	  worden	  



tot	  een	  voetbank	  voor	  zijn	  voeten"(Psa	  110:1).	  14	  Want	  door	  één	  offerande	  heeU	  Hij	  voor	  
alOjd	  hen	  volmaakt,	  die	  geheiligd	  worden.	  15	  En	  ook	  de	  heilige	  Geest	  geeU	  ons	  daarvan	  
getuigenis.

Opmerking:	  Er	  zijn	  ongeveer	  12	  NT	  verwijzingen	  die	  aantonen	  dat	  Yahshua,	  wie	  ook	  de	  Wtel	  
Malki-‐tzedeq	  (Hebreeuws	  voor:	  Koning	  der	  Rechtvaardigheid)	  draagt,	  in	  de	  Hemel	  is	  op	  dit	  
moment	  zi\ende	  aan	  de	  rechterhand	  van	  Yahweh.	  Er	  is	  geen	  vers	  doorheen	  de	  Bijbel	  dat	  
beweert	  dat	  de	  Heilige	  Geest	  in	  de	  Hemel	  op	  een	  troon	  zit	  naast	  Yahweh	  of	  Yahshua.	  Omdat	  
de	  Apart-‐geze\e	  Geest	  geen	  wezen	  op	  zich	  is	  die	  op	  een	  troon	  zit	  maar	  het	  is	  enkel	  en	  alleen	  
de	  kracht	  van	  Yahweh,	  Zijn	  verstand	  en	  denkvermogen.

Wanneer	  men	  Openbaringen	  4	  &	  5	  leest	  zien	  we	  dat	  Yahweh	  Zijn	  troon	  zich	  in	  de	  Hemel	  
bevindt	  en	  de	  hemelse	  metgezellen;	  de	  kheroebiem,	  de	  24	  ouderlingen,	  de	  4	  levende	  
wezens	  rond	  de	  troon	  én	  toch	  geen	  enkele	  vermelding	  dat	  daar	  ook	  de	  Heilige	  Geest	  
aanwezig	  is	  als	  apart	  wezen	  los	  van	  Yahweh.

Één	  van	  de	  redenen	  dat	  men	  dermate	  verkeerde	  opvaungen	  van	  de	  Schri:	  erop	  nahoudt	  
zoals	  de	  drie-‐eenheid	  en	  dat	  de	  Heilige	  Geest	  een	  apart	  wezen	  is	  met	  een	  eigen	  verstand	  en	  
vrije	  wil,	  is	  omdat	  deze	  dwaalleer	  duizenden	  jaren	  oud	  is	  en	  deze	  verkeerde	  opvaungen	  
leefden	  bij	  vele	  van	  de	  Bijbelvertalers	  zodanig	  dat	  vele	  vertalers	  opze\elijk	  verkeerd	  vertalen	  
omwille	  van	  hun	  foute	  vooroordelen	  op	  basis	  van	  deze	  dwaalleer.

Bv.	  vele	  malen	  in	  de	  Schri:	  hebben	  de	  vertalers,	  in	  verwijzingen	  naar	  de	  Heilige	  Geest,	  het	  
woordje	  "hij"	  vertaald	  terwijl	  het	  eigenlijk	  zou	  moeten	  "haar"	  of	  "het"	  zijn.	  In	  het	  Hebreeuws	  
en	  Aramees	  is	  elk	  woord	  ofwel	  mannelijk	  of	  vrouwelijk	  maar	  dit	  hee:	  niets	  te	  maken	  met	  als	  
het	  om	  een	  vrouw	  of	  man	  gaat.	  Het	  Hebreeuwse	  woord	  "sefer"	  bijvoorbeeld	  is	  een	  
mannelijk	  woord	  maar	  niemand	  zou	  zeggen	  dat	  een	  boek	  mannelijk	  of	  vrouwelijk	  is,	  doch	  
dat	  is	  simpelweg	  de	  grammaWcale	  regel.	  Waar	  de	  NT	  vertalers	  dus	  het	  woordje	  "Roeah"	  als	  
Heilige	  Geest	  hebben	  vertaald	  en	  naar	  verwijzen	  als	  "hij",	  zou	  dat	  moeten	  "het"	  geweest	  zijn	  
als	  men	  getrouw	  was	  aan	  het	  Grieks	  want	  het	  Griekse	  woord	  voor	  Heilige	  Geest	  is	  namelijk	  
"pneuma"	  wat	  onzijdig	  is,	  niet	  mannelijk.

Daarnaast	  is	  de	  oorspronkelijke	  Hebreeuwse	  Wtel	  "Roeah	  haQodesj"	  in	  feite	  vrouwelijk,	  doch	  
zal	  denk	  ik	  niemand	  zeggen	  dat	  de	  Aapart-‐Geze\e	  Geest	  een	  vrouw	  is.

Ten	  slo\e	  betekent	  "Roeah"	  gewoon	  wind	  of	  geest.	  Het	  is	  een	  kracht	  of	  essenWe	  net	  zoals	  de	  
wind	  enorm	  veel	  kracht	  hee:	  als	  die	  door	  een	  kamer	  zou	  passeren.	  De	  kracht	  van	  Yahweh	  is	  
Zijn	  ontzagwekkende	  kracht	  die	  Hij	  bezit	  en	  die	  Hij	  in	  elke	  individueel	  plaatst	  die	  zich	  wil	  
omkeren	  van	  zijn/haar	  zonden	  en	  gedoopt	  werd	  in	  de	  Familienaam	  van	  Yahweh	  en	  handen	  
opgelegd	  werd	  door	  een	  aangestelde	  ouderling	  van	  Yahweh.

Hieronder	  volgen	  nog	  meer	  citaten:

Mat	  28:19-‐20

Gaat	  dan	  henen,	  maakt	  al	  de	  volken	  tot	  mijn	  discipelen,	  doop	  hen	  in	  de	  Naam	  van	  de	  
Vader	  en	  de	  Zoon	  en	  de	  Heilige	  Geest	  en	  leert	  hen	  onderhouden	  al	  wat	  Ik	  u	  bevolen	  heb.	  
20	  En	  zie,	  Ik	  ben	  met	  u	  al	  de	  dagen	  tot	  aan	  de	  voleinding	  der	  wereld.	  Amen.

Opmerking:	  Sommige	  vertalers	  vertalen	  dit	  vers	  als	  "doop	  hen	  in	  de	  naam	  van	  de	  Vader	  en	  
Zoon	  en	  Heilige	  Geest"	  wat	  insinueert	  dat	  ze	  gedroopt	  worden	  in	  drie	  namen.	  Dat	  klopt	  



grammaWcaal	  gezien	  niet	  want	  het	  Aramese	  woord	  "sjem"	  (naam)	  staat	  in	  het	  enkelvoud	  wat	  
betekent	  dat	  deze	  verzen	  getuigen	  dat	  men	  in	  de	  Familienaam	  van	  Yahweh	  moeten	  gedoopt	  
worden;	  die	  van	  Yah	  Yahweh	  de	  Vader	  en	  Yahshua	  Yahweh	  de	  Zoon.

Het	  is	  ook	  interessant	  dat	  Roeah	  haQodesj	  of	  de	  Apart-‐Geze\e	  Geest	  zelfs	  geen	  persoonlijke	  
naam	  is	  maar	  slechts	  een	  Wtel	  dat	  de	  kracht	  en	  denken	  omschrij:	  van	  Yahweh,	  wat	  zich	  
vertaalt	  in	  Zijn	  Heilige	  Geest.	  Onder	  geen	  enkele	  omstandigheden	  zouden	  deze	  verzen	  
mogen	  geïnterpreteerd	  worden	  dat	  men	  moet	  gedoopt	  worden	  in	  de	  naam	  Heilige	  Geest.

Sommigen	  hebben	  verwezen	  naar	  1	  Joh	  5:7	  zoals	  veel	  vertalingen	  weergeven	  (zelfs	  de	  King	  
James)	  om	  steun	  te	  vinden	  voor	  het	  drie-‐eenheid	  concept.

1	  Joh	  5:7	  Want	  drie	  zijn	  er,	  die	  getuigen	  in	  de	  Hemel;	  de	  Vader,	  het	  Woord	  en	  de	  Heilige	  
Geest	  en	  de	  drie	  zijn	  tot	  één.

Het	  moet	  worden	  opgemerkt	  dat	  het	  bovenstaande	  niet	  te	  vinden	  is	  in	  welk	  vroegste	  
manuscript	  dan	  ook,	  hetzij	  Aramees	  of	  Grieks	  of	  zelfs	  de	  eerste	  LaWjnse	  want	  het	  is	  niets	  
anders	  dan	  een	  latere	  vervalsing.	  Het	  oorspronkelijke	  vers	  leest	  zoals	  hieronder:

1	  Joh	  5:6-‐8

6	  Dit	  is	  Hij,	  die	  gekomen	  is	  door	  water	  en	  bloed,	  Yahshua	  Messias,	  niet	  slechts	  met	  water,	  
maar	  met	  het	  water	  en	  met	  het	  bloed.	  En	  de	  Geest	  is	  het,	  die	  getuigt,	  omdat	  de	  Geest	  
waarheid	  is.	  Want	  drie	  zijn	  er,	  die	  getuigen:	  De	  Geest,	  het	  water	  en	  het	  bloed,	  en	  de	  drie	  
zijn	  tot	  één	  (echad)

Het	  bovenstaande	  hee:	  eigenlijk	  niets	  te	  zien	  met	  drie-‐eenheid	  want	  het	  concept	  van	  een	  
drie-‐eenheid	  is	  niet	  te	  vinden	  in	  de	  Bijbel	  maar	  Johannan	  handelt	  eigenlijk	  af	  met	  GnosWsche	  
ke\erijen	  die	  zeiden	  dat	  Yahshua	  niet	  was	  gekomen	  in	  het	  vlees	  als	  een	  mens.	  Om	  te	  
bewijzen	  dat	  Yahshua	  wél	  geboren	  werd	  uit	  een	  maagd	  en	  kwam	  in	  het	  vlees,	  zegt	  Johannan	  
dat	  hij	  bij	  zijn	  geboorte	  ter	  wereld	  kwam	  met	  water	  en	  bloed,	  wat	  bewees	  dat	  Mirjam	  nog	  
nooit	  betrekkingen	  had	  gehad	  vóór	  zijn	  geboorte.	  En	  mits	  het	  de	  Heilige	  Geest	  was	  die	  
Mirjam	  deed	  in	  verwachWng	  worden	  en	  geen	  man,	  zegt	  Johannan	  dat	  deze	  drie	  getuigen	  -‐de	  
Geest,	  het	  water	  en	  het	  bloed-‐	  bewijzen	  dat	  Yahshua	  door	  een	  wonder	  werd	  geboren	  aan	  
een	  aardse	  moeder	  als	  elke	  ander	  kind	  maar	  dat	  zonder	  de	  verwekking	  door	  een	  aardse	  
vader	  want	  Yahweh	  is	  zijn	  Vader	  in	  de	  Hemel	  en	  verwekte	  Yahshua	  door	  de	  kracht	  der	  Heilige	  
Geest.	  Ook	  hier	  is	  enige	  vermelding	  van	  een	  drie-‐eenheid	  volledig	  afwezig.

Drie-‐eenheid	  is	  een	  satanische	  dwaalleer	  dat	  volledig	  het	  wondermooie	  plan	  van	  de	  familie	  
van	  Yahweh	  ontkent,	  waarbij	  Yahweh	  le\erlijk	  een	  stukje	  van	  zichzelf	  neemt	  (Zijn	  Geest)	  en	  
door-‐Geest	  geboren	  kinderen	  verwekt	  voor	  Zijn	  familie	  en	  komende	  Koninkrijk.

Het	  is	  prachWg	  wanneer	  men	  de	  echte	  betekenis	  van	  de	  Heilige	  Geest	  bekijkt	  in	  de	  Schri:.	  
Zoals	  Yahshua	  door	  de	  Heilige	  Geest	  werd	  geboren,	  zo	  werd	  hij	  verenigd	  met	  Yahweh	  door	  
dezelfde	  Geest	  en	  elk	  mirakel	  die	  hij	  deed	  was	  d.m.v.	  die	  Heilige	  Geest,	  dewelke	  de	  
beslissende	  en	  bevelende	  macht	  van	  Yahweh	  is.

In	  het	  boek	  van	  Johannan	  13-‐17,	  zien	  we	  dat	  Yahshua	  tot	  de	  Vader	  bad,	  net	  vóór	  hij	  werd	  
geslaan	  en	  gekruisigd,	  om	  de	  Apart-‐Geze\e	  Geest	  aan	  alle	  verbondsgelovigen	  te	  geven	  die	  
zouden	  geloven	  in	  hem	  na	  zijn	  opstanding.



Joh	  14:15-‐17

Wanneer	  gij	  Mij	  lieqebt,	  zult	  gij	  mijn	  geboden	  bewaren.	  16	  En	  Ik	  zal	  de	  Vader	  bidden	  en	  
Hij	  zal	  u	  een	  andere	  Trooster	  geven	  om	  tot	  in	  eeuwigheid	  bij	  u	  te	  zijn,	  17	  de	  Geest	  der	  
waarheid,	  did	  de	  wereld	  niet	  kan	  ontvangen,	  want	  zij	  ziet	  Hem	  niet	  en	  kent	  Hem	  niet,	  maar	  
gij	  kent	  Hem,	  want	  Hij	  blijL	  bij	  u	  en	  zal	  in	  u	  zijn.

Joh	  14:20	  Te	  dien	  dage	  zult	  gij	  weten,	  dat	  Ik	  in	  mijn	  Vader	  ben	  en	  gij	  in	  Mij	  en	  Ik	  in	  u.

Joh	  14:26	  Maar	  de	  Trooster,	  de	  heilige	  Geest,	  die	  de	  Vader	  zenden	  zal	  in	  mijn	  naam,	  die	  zal	  
u	  alles	  leren	  en	  u	  te	  binnen	  brengen	  al	  wat	  Ik	  u	  gezegd	  heb.

Opmerking:	  We	  kunnen	  uit	  deze	  verzen	  opmaken	  dat	  Yahshua	  na	  zijn	  dood	  en	  opstanding	  
beloo:	  de	  Heilige	  Geest	  te	  zenden	  om	  te	  zijn	  in	  zijn	  ware	  gelovigen	  en	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  
in	  de	  gelovige	  zou	  de	  vloek	  van	  Adam	  sinds	  de	  Tuin	  van	  E'den	  tot	  een	  einde	  brengen,	  omdat	  
hij	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  verworp	  omwille	  van	  zijn	  eigen	  keuze	  om	  zijn	  eigen	  regels	  te	  maken	  
van	  wat	  goed	  en	  fout	  is.	  De	  Geest	  van	  Yahweh,	  hetwelke	  Zijn	  verstand	  en	  denken	  is,	  zou	  het	  
hart	  en	  verstand	  veranderen	  van	  de	  nieuwe	  gelovige	  indien	  hij	  zijn	  boosaardige	  menselijke	  
aard	  afstond	  om	  te	  ontvangen	  de	  apart-‐geze\e,	  gereinigde,	  onderdanige	  aard	  van	  Yahweh	  te	  
ontvangen.

Kijk	  maar	  naar	  de	  volgende	  verzen	  om	  een	  paar	  van	  de	  eigenschappen	  van	  Zijn	  Geest	  te	  zien.

Jes	  11:2-‐3

2	  En	  op	  Hem	  zal	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  rusten,	  de	  Geest	  van	  wijsheid	  en	  verstand,	  de	  Geest	  
van	  raad	  en	  sterkte,	  de	  Geest	  van	  kennis	  en	  vreze	  van	  Yahweh.	  3	  Ja,	  zijn	  lust	  zal	  zijn	  in	  de	  
vreze	  van	  Yahweh.	  Hij	  zal	  niet	  richten	  naar	  het	  geen	  zijn	  ogen	  zien,	  noch	  rechtspreken	  naar	  
hetgeen	  zijn	  oren	  horen.

De	  Heilige	  Geest	  zal	  het	  leven	  van	  de	  gelovige	  veranderen	  en	  hem	  het	  verstand	  der	  Messias	  
geven.	  Is	  de	  Heilige	  Geest	  dezelfde	  geest	  als	  Yahshua?

Rom	  8:9-‐11

9	  Gij	  daarentegen	  zijt	  niet	  in	  het	  vlees,	  maar	  in	  de	  Geest,	  althans,	  indien	  de	  Geest	  van	  
Yahweh	  in	  u	  woont.	  Indien	  iemand	  echter	  de	  Geest	  van	  Messias	  niet	  heeU,	  die	  behoort	  
Hem	  niet	  toe.	  10	  Indien	  	  Messias	  in	  u	  is,	  dan	  is	  wel	  het	  lichaam	  dood	  vanwege	  de	  zonde,	  
maar	  de	  geest	  is	  leven	  vanwege	  de	  gerechOgheid.	  11	  En	  indien	  de	  Geest	  van	  Hem,	  die	  
Yahshua	  uit	  de	  doden	  heeU	  opgewekt	  heeU,	  ook	  uw	  sterfelijke	  lichamen	  levend	  maken	  
door	  zijn	  Geest,	  die	  in	  u	  woont.

Opmerking:	  Het	  is	  duidelijk	  aan	  de	  hand	  van	  het	  bovenstaande	  dat	  de	  Heilige	  Geest	  en	  de	  
Geest	  van	  Yahshua	  dezelfde	  Geest	  zijn	  want	  de	  Heilige	  Geest	  is	  geen	  los	  persoon	  maar	  wél	  de	  
levende	  kracht	  van	  Yahweh.	  Yahweh	  de	  Vader	  en	  Yahshua	  de	  Zoon	  zijn	  twee	  aparte	  wezens	  
in	  de	  Hemel	  die	  nu	  op	  hun	  eigen	  tronen	  zi\en	  maar	  de	  Heilige	  Geest	  is	  de	  geest	  van	  apart-‐
gezet	  zijn	  en	  leven,	  waaruit	  Yahweh	  en	  Yahshua	  gemaakt	  zijn.

Mijn	  naam	  is	  Don	  en	  ik	  besta	  uit	  menselijk	  vlees.	  Mijn	  vlees	  is	  deel	  van	  mij	  maar	  vormt	  geen	  
los	  apart	  wezen.	  Yahweh	  en	  Yahshua	  zijn	  Geest	  en	  zij	  zijn	  tevens	  aparte	  individuen	  die	  
opgemaakt	  zijn	  uit	  een	  en	  dezelfde	  Heilige	  Geest,	  wat	  de	  hoogsteigen	  geest	  en	  verstand	  is	  



van	  Yahweh.	  Omdat	  er	  maar	  één	  geest	  (denken)	  is,	  daarom	  hebben	  Yahweh	  de	  Vader	  en	  
Yahshua	  de	  Zoon	  dezelfde	  geest	  en	  daarom	  zijn	  zij	  in	  het	  Hebreeuws	  ehad	  of	  één,	  verenigd	  in	  
denken,	  doel	  en	  opzet.

De	  mens	  hee:	  een	  andere	  geest,	  een	  geest	  van	  trots,	  opstandigheid,	  jaloezie	  en	  strijd.	  Door	  
tot	  inkeer	  te	  komen	  van	  onze	  zonden	  en	  het	  gevloeide	  bloed	  van	  Yahshua	  te	  aanvaarden	  als	  
vergiffenis	  voor	  onze	  zonden,	  dan	  gedoopt	  worden	  en	  handenoplegging	  door	  een	  ouderling	  
om	  de	  Heilige	  Geest	  te	  ontvangen,	  dit	  is	  wat	  iemand	  een	  kind	  van	  Yahweh	  maakt.

Rom	  8:14-‐16

14	  Want	  allen,	  die	  door	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  geleid	  worden,	  zijn	  zonen	  van	  Yahweh.	  15	  
Want	  gij	  hebt	  niet	  ontvangen	  een	  geest	  van	  slavernij	  om	  opnieuw	  te	  vrezen,	  maar	  gij	  hebt	  
ontvangen	  de	  Geest	  van	  het	  zoonschap,	  door	  welke	  wij	  roepen:	  Abba!,	  Abbon!	  16	  Die	  Geest	  
getuigt	  met	  onze	  geest,	  dat	  wij	  kinderen	  van	  Yahweh	  zijn.

Dit	  is	  het	  prachWge	  goede	  nieuws	  dat	  het	  NT	  bevat,	  als	  we	  ons	  nederig	  opstellen	  en	  tot	  
inkeer	  komen,	  dan	  kunnen	  we	  de	  Heilige	  Geest	  ontvangen,	  de	  hoogsteigen	  essenWe	  en	  het	  
denken	  van	  Yahweh	  zodat	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  en	  Yahshua	  in	  ons	  kan	  leven	  en	  zich	  uiten	  in	  
ons	  leven.	  

Kol	  1:25-‐27

25	  Haar	  dienaar	  ben	  ik	  geworden	  krachtens	  de	  bediening,	  die	  mij	  door	  Elohiem	  is	  
toevertrouwd,	  om	  onder	  u	  het	  woord	  van	  Yahweh	  tot	  zijn	  volle	  recht	  te	  doen	  komen.	  26	  het	  
geheimenis,	  dat	  eeuwen	  en	  geslachten	  lang	  verborgen	  is	  ge	  geweest,	  maar	  thans	  
geopenbaard	  aan	  zijn	  heiligen.	  27	  Hun	  heeU	  Yahweh	  willen	  bekendmaken,	  hoe	  rijk	  de	  
heerlijkheid	  van	  dit	  geheimenis	  is	  onder	  de	  heidenen:	  Messias	  onder	  u,	  de	  hoop	  der	  
heerlijkheid.

Hoe	  ontvangt	  men	  de	  Heilige	  Geest?

Hand	  2:37-‐39

37	  Toen	  zij	  dit	  hoorden,	  werden	  zij	  diep	  in	  hun	  hart	  getroffen,	  en	  zij	  zeiden	  tot	  Petrus	  en	  de	  
andere	  apostolen:	  Wat	  moeten	  wij	  doen,	  mannen	  onze	  broeders?	  38	  En	  Petrus	  antwoordde	  
hun:	  Keer	  jullie	  om	  en	  een	  ieder	  van	  jullie	  late	  zich	  dopen	  op	  de	  naam	  van	  Yahshua	  
Yahweh,	  tot	  vergeving	  van	  uw	  zonden,	  en	  gij	  zult	  de	  gave	  des	  heiligen	  Geest	  ontvangen.	  39	  
Want	  voor	  u	  is	  de	  beloUe	  en	  voor	  uw	  kinderen	  en	  voor	  aalen,	  die	  verre	  zijn	  zovelen	  als	  de	  
Meester,	  onze	  Élohiem,	  ertoe	  roepen	  zal.

Hand	  8:14-‐19

14	  Toen	  nu	  de	  apostolen	  te	  Jeruzalem	  hoorden,	  dat	  Samaria	  het	  woord	  van	  Yahweh	  had	  
aanvaard,	  zonden	  zij	  tot	  hen	  Petrus	  en	  Johannes,	  15	  die,	  daar	  aangekomen,	  voor	  hen	  
baden,	  dat	  zij	  de	  heilige	  Geest	  mochten	  ontvangen.	  16	  Want	  deze	  was	  nog	  over	  niemand	  
van	  hen	  gekomen,	  maar	  zij	  waren	  alleen	  gedoopt	  in	  de	  naam	  van	  de	  Here	  Yahshua	  17	  Toen	  
legden	  zij	  hun	  dfe	  handen	  op	  en	  zij	  ontvingen	  de	  heilige	  Geest.	  18	  En	  toen	  Simon	  Magus	  
zag,	  dat	  door	  de	  handoplegging	  der	  apostolen	  de	  Geest	  werd	  gegeven,	  bood	  hij	  hun	  geld	  
aan,	  19	  en	  zeide:	  GeeU	  ook	  mij	  deze	  macht,	  opdat,	  als	  ik	  iemand	  de	  handen	  opleg,	  hij	  de	  



heilige	  Geest	  ontvange.

Hand	  19:1-‐6

1	  En	  terwijl	  Apollos	  te	  Korinte	  was,	  geschiedde	  het,	  dat	  Paulus,	  na	  door	  de	  bovenlanden	  
gereisd	  te	  zijn,	  te	  Efeze	  kwam,	  en	  daar	  enige	  discipelen	  vond.	  2	  En	  hij	  zeide	  tot	  hen:	  Hebt	  gij	  
de	  heilige	  Geest	  ontvangen,	  toen	  gij	  tot	  het	  geloof	  kwaamt?	  Doch	  zij	  zeiden	  tot	  hem:	  Wij	  
hebben	  zelfs	  niet	  gehoord,	  dar	  er	  een	  heilige	  Geest	  is.	  3	  En	  hij	  zeide	  tot	  hen:	  Waarin	  zijt	  gij	  
dan	  gedoopt?	  En	  zij	  zeiden:	  In	  de	  doop	  van	  Johannes.	  4	  Maar	  Paulus	  zeide:	  Johannes	  
doopte	  een	  doop	  van	  bekering	  en	  zeide	  tot	  het	  volk,	  dat	  zij	  moesten	  geloven	  in	  Hem,	  die	  
na	  hem	  kwam,	  dat	  is	  in	  Messiah	  Yahshua.	  5	  En	  toen	  zij	  dit	  hoorden,	  lieten	  zij	  zich	  dopen	  in	  
de	  naam	  van	  de	  Meester	  Yahshua.	  6	  En	  toen	  Paulus	  hun	  de	  handen	  oplegde,	  kwam	  de	  
heilige	  Geest	  over	  hen,	  en	  zij	  spraken	  in	  andere	  talen	  en	  profeteerden.

Opmerking:	  Het	  is	  een	  heel	  duidelijke	  Bijbelse	  regel	  dat	  men	  pas	  de	  Heilige	  Geest	  	  van	  
Yahweh	  kan	  ontvangen	  eenmaal	  iemand	  zich	  omkeert	  van	  zijn	  zonden	  en	  het	  bloed	  van	  
Yahshua	  accepteert	  tot	  vergeving	  van	  die	  zonden	  en	  dan	  daarna	  gedoopt	  wordt	  door	  een	  
daartoe	  aangestelde	  ouderling	  van	  Yahweh	  met	  handoplegging	  	  om	  de	  Heilige	  Geest	  te	  
ontvangen.

Er	  zijn	  er	  binnen	  de	  Pinkster	  beweging	  die	  geloven	  dat	  ze	  de	  Heilige	  Geest	  kunnen	  ontvangen	  
zonder	  dit	  Bijbelse	  proces	  en	  ze	  geloven	  dat	  wanneer	  men	  die	  ontvangt,	  men	  buitensporig	  
begint	  te	  schudden	  of	  te	  blaffen	  als	  een	  hond	  of	  op	  de	  grond	  te	  vallen	  om	  onverstaanbare	  
onbestaande	  woorden	  uit	  te	  spreken.	  Dit	  is	  niet	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  maar	  demonen	  en	  in	  
de	  volgende	  les	  zullen	  we	  dit	  onderwerp	  volledig	  onder	  de	  loep	  nemen.

Bewijs	  van	  de	  Heilige	  Geest	  zit	  niet	  in	  demonische	  uiWngen	  maar	  dat	  iemand	  zijn/haar	  leven	  
veranderd	  is	  door	  die	  Geest	  waardoor	  de	  gaven	  en	  vruchten	  van	  de	  Heilige	  Geest	  duidelijk	  
naar	  voor	  komen	  in	  diens	  leven.	  Lees	  zeker	  de	  onderstaande	  verzen	  om	  te	  zien	  wat	  de	  kracht	  
van	  Yahweh	  Zijn	  Geest	  van	  apart-‐gezetheid	  doet	  in	  het	  leven	  van	  een	  ware	  gelovige	  die	  de	  
Heilige	  Geest	  ontving	  door	  de	  doop	  en	  de	  handenoplegging	  van	  een	  aangestelde	  ouderling.

Rom	  12:1-‐2

Ik	  vermaan	  u	  dan,	  broeders,	  met	  beroep	  op	  de	  barmharOgheden	  van	  Yahweh,	  dat	  gij	  uw	  
lichamen	  stelt	  tot	  een	  levend,	  heilig	  en	  gode	  welgevallig	  offer:	  dit	  is	  uw	  redelijke	  eredienst.	  
2	  En	  wordt	  niet	  gelijkvorming	  aan	  deze	  wereld,	  maar	  wordt	  hervormd	  door	  de	  vernieuwing	  
van	  uw	  denken,	  opdat	  gij	  moogt	  erkennen	  wat	  de	  wil	  van	  Yahweh	  is,	  het	  goede,	  
welgevallige	  en	  volkomene.

Efe	  3:16-‐20

16	  opdat	  Hij	  u	  geve,	  naar	  de	  rijkdom	  zijner	  heerlijkheid,	  met	  kracht	  gesterkt	  te	  worden	  door	  
zijn	  Geest	  in	  de	  inwendige	  mens,	  17	  opdat	  Messias	  door	  het	  geloof	  in	  uw	  harten	  woning	  
make.	  Geworteld	  en	  gegrond	  in	  de	  liefde,	  18	  zult	  gij	  dan,	  samen	  met	  alle	  heiligen,	  in	  staat	  
zijn	  te	  vagen,	  hoe	  groot	  de	  breedte	  en	  lengte	  en	  hoogte	  en	  diepte	  is,	  19	  en	  te	  kennen	  de	  
liefde	  van	  Messias,	  die	  de	  kennis	  te	  boven	  gaat,	  opdat	  gij	  vervuld	  wordt	  tot	  alle	  volheid	  
van	  Elohiem.	  20	  Hem	  nu,	  die	  blijkens	  de	  kracht,	  welke	  in	  ons	  werkt,	  bij	  machte	  is	  oneindig	  
veel	  meer	  te	  doen	  dan	  wij	  bidden	  of	  beseffen.



Efe	  4:22-‐32

22	  dat	  gij,	  wat	  uw	  vroegere	  wandel	  betreU,	  de	  oude	  mens	  aflegt,	  die	  ten	  verderve	  gaat,	  
naar	  zijn	  misleidende	  begeerten,	  23	  dat	  gij	  verjongd	  wordt	  door	  de	  geest	  van	  uw	  denken,	  24	  
en	  de	  nieuwe	  mens	  aandoet,	  die	  naar	  (de	  wil	  van	  )	  Yahweh	  geschapen	  is	  in	  waaarachOge	  
gerechOgheid	  en	  heiligheid.	  25	  Legt	  daarom	  de	  leugen	  af	  en	  spreekt	  waarheid,	  ieder	  met	  
zijn	  naaste,	  omdat	  wij	  leden	  zijn	  van	  elkander.	  (	  Zac	  8:16	  )26	  Geraakt	  gij	  in	  toorn,	  zondigt	  
dan	  niet:	  de	  zon	  mag	  niet	  over	  een	  opwelling	  van	  uw	  toorn	  ondergaan	  (	  Psa	  4:5)	  ;	  27	  en	  
geeU	  de	  duivel	  geen	  voet.	  28	  Wie	  een	  dief	  was,	  stele	  niet	  meer,	  maar	  spanne	  zich	  liever	  in	  
om	  met	  zijn	  handen	  goed	  werk	  te	  verrichten,	  opdat	  hij	  iets	  kan	  mededelen	  aan	  de	  
behoeUige.	  29	  Geen	  liederlijk	  woord	  kome	  uit	  uw	  mond,	  maar	  als	  gij	  een	  goed	  (woord)	  
hebt,	  tot	  opbouw,	  waar	  dit	  nu]g	  is,	  opdat	  zij,	  die	  het	  horen,	  genade	  ontvangen.	  30	  En	  
bedroeU	  de	  heilige	  Geest	  van	  Yahweh	  niet,	  door	  wie	  gij	  verzegeld	  zijt	  tegen	  de	  dag	  der	  
verlossing.	  31	  Alle	  bigerheid,	  gramschap,	  toorn,	  geOer	  en	  gevloek	  worde	  uit	  uw	  midden	  
gebannen,	  evenals	  alle	  kwaadaardigheid.	  32	  Maar	  weest	  jegens	  elkander	  vriendelijk,	  
barmharOg,	  elkander	  vergevend,	  zoals	  Yahweh	  	  in	  Messias	  u	  vergeving	  geschonken	  heeU.

Opmerking:	  Het	  is	  absoluut	  een	  mirakel	  dat	  Yahweh,	  Wie	  Alaanwezig	  is,	  een	  deel	  van	  Zijn	  
wondermooie	  en	  eeuwige	  Geest	  van	  apart-‐gezetheid	  kan	  planten	  in	  een	  mensenlijk	  wezen	  
indien	  die	  zich	  overgee:	  aan	  Yahweh,	  zodat	  diens	  verstand	  en	  wezen	  kan	  veranderd	  worden	  
in	  een	  nieuwe	  schepping.	  Maar	  dit	  is	  de	  ontzagwekkende	  waarheid	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond.

Maar	  zelfs	  nadat	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  ontvangen	  werd	  door	  de	  doop	  betekent	  dit	  niet	  dat	  
men	  automaWsch	  verandert	  en	  nieuw	  wordt.	  Men	  moet	  eerst	  waarlijk	  tot	  inkeer	  komen	  van	  
zijn/haar	  zonden	  en	  in	  een	  nederige	  geest	  zich	  overgeven	  aan	  Yahweh	  zodat	  die	  prachWge	  
Geest	  kan	  werken	  in	  de	  persoon.

Zoals	  hierboven	  werd	  aangegeven	  moet	  men	  zich	  apart	  houden	  van	  de	  wereld	  rond	  hen	  en	  
de	  Geest	  niet	  lasteren	  die	  in	  hen	  woont	  maar	  zich	  moet	  opdragen	  daaraan	  zoals	  Yahshua	  dat	  
deed	  toen	  hij	  zei	  in	  Ma\	  26:39	  "Niet	  mijn	  wil	  geschiede	  maar	  Uw	  wil".	  De	  ware	  gelovige	  
moet	  dagelijks	  groeien	  in	  de	  Heilige	  Geest	  en	  toelaten	  dat	  de	  vruchten	  van	  de	  Geest	  kunnen	  
groeien	  in	  hen.	  De	  volgende	  zijn	  een	  lijst	  van	  vruchten	  der	  Heilige	  Geest	  dat	  iemand	  zal	  
vertonen	  indien	  ze	  volledig	  vervuld	  zijn	  met	  de	  prachWge	  Geest	  der	  Apart-‐gezetheid	  van	  
Yahweh.

Gal	  5:22-‐25

22	  Maar	  de	  	  vrucht	  van	  de	  Geest	  is:	  liefde,	  blijdchap,	  vrede,	  geduld,	  vriendelijkheid,	  
goedheid,	  trouw,	  zachmoedigheid,	  zelseheersing.	  
23	  Tegen	  zodanige	  mensen	  is	  er	  geen	  opdracht.	  24	  Want	  wie	  Messias	  toebehoren,	  hebben	  
het	  vlees	  met	  zijn	  hartstochten	  en	  begeerten	  gekruisigd.	  25	  Indien	  wij	  door	  de	  Geest	  leven,	  
laten	  wij	  ook	  door	  de	  Geest	  het	  spoor	  houden.

De	  Geest	  van	  Yahweh	  is	  niet	  vruchteloos	  maar	  draagt	  veel	  vrucht	  en	  de	  bovenstaande	  
vruchten	  voortbrengen	  indien	  die	  dagelijks	  worden	  vernieuwd	  en	  verzorgd.	  Indien	  de	  
gelovige	  zich	  overgee:	  aan	  de	  Heilige	  Geest,	  dan	  zal	  diens	  leven	  constant	  veranderen	  en	  een	  
ware	  transformaWe	  doormaken.

Conclusie:	  De	  drie-‐eenheid	  dwaalleer	  is	  nergens	  te	  vinden	  in	  de	  Bijbel	  maar	  hee:	  zijn	  
oorsprong	  in	  een	  heidense	  leer	  die	  door	  satan	  al	  duizenden	  jaren	  verspreid	  is.	  Yahweh	  is	  een	  



familie,	  geen	  drie-‐eenheid	  en	  Zijn	  familie	  groeit	  constant	  mits	  er	  nieuwe	  leden	  tot	  geloof	  
komen	  in	  Hem	  door	  het	  bloed	  van	  Yahshua	  Zijn	  Zoon	  en	  zij	  zich	  omkeren	  van	  hun	  zonden	  om	  
gedoopt	  te	  worden	  door	  een	  aangestelde	  ouderling	  die	  hun	  de	  handen	  oplegt	  om	  de	  Heilige	  
Geest	  te	  ontvangen.

Te	  Herineren:

1)	  De	  drie-‐eenheid	  is	  geen	  Bijbelse	  leer	  maar	  werd	  uit	  het	  heidendom	  gehaald	  en	  in	  het	  
christendom	  overgebracht	  door	  ConstanOjn	  de	  heidense	  Romeinse	  keizer.

2)	  Yahweh	  is	  geen	  drie-‐eenheid	  maar	  een	  familie	  en	  Zijn	  familie	  groeit	  wanneer	  Hij	  de	  
Heilige	  Geest	  in	  een	  gelovige	  brengt	  doo;	  het	  omkeren	  van	  zonde,	  aanvaarden	  van	  Yahshua	  
zijn	  bloed	  om	  de	  straf	  van	  de	  zonden	  te	  betalen,	  gedoopt	  worden	  door	  een	  aangestelde	  

ouderling	  die	  ook	  de	  handen	  oplegt	  om	  de	  Geest	  te	  ontvangen.

3)	  De	  Heilige	  Geest	  is	  niet	  een	  persoon	  of	  een	  wezen	  maar	  het	  is	  de	  ontzagwekkende	  
kracht	  en	  het	  denken	  van	  Yahweh	  AlmachOg

4)	  Eenmaal	  de	  nieuwe	  gelovige	  de	  Heilige	  Geest	  ontvangt,	  zich	  overgeeU	  en	  zijn	  
mensenlijke	  aard	  eraan	  onderwerpt,	  dan	  zal	  het	  effecOef	  het	  leven	  veranderen	  door	  de	  

vruchten	  van	  de	  Heilige	  Geest	  en	  een	  nieuwe	  schepping	  in	  Yahweh	  maken.

5)	  De	  Heilige	  Geest	  is	  dezelfde	  Geest	  als	  de	  geest	  van	  Yahshua.	  Yahweh	  en	  Yahshua	  zijn	  
twee	  wezens	  los	  van	  elkaar	  maar	  beiden	  100%	  gevuld	  met	  één	  geest	  van	  apart-‐gezetheid.	  
Daarom	  hebben	  zij	  dezelfde	  gedachten,	  hetzelfde	  denkvermogen,	  dezelfde	  liefde	  en	  opzet.	  

Het	  is	  het	  wonen	  van	  de	  Heilige	  Geest	  van	  Yahweh	  die	  hen	  ehad-‐verenigd	  maakt.

Zac	  4:6	  Hij	  antwoordde	  mij:	  Dit	  is	  het	  woord	  van	  Yahweh	  tot	  Zerubabel:	  niet	  door	  kracht	  
noch	  door	  geweld,	  maar	  door	  Mijn	  Geest,	  zegt	  Yahweh	  tzebaoth.

Write and ask for our free DVD called: Is belief in the family of Yahweh idolatry?
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