


7. Wie is GOD?



God is: De bron van het leven!

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
Genesis 1:1 HSV

Maar nu, HEERE , U bent onze Vader! Wij zijn het leem en 
U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw 

handen.
Jesaja 64:8 HSV

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de 
eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en 

door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
Openbaring 4:11 HSV



Ieder mens kan weten dat God bestaat door naar de schepping te kijken

Want wat een mens over God kan weten is hun bekend 
omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.  Zijn 

onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van 
de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht 
en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. 

Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,  want 
hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en 

dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen 
zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is 

verduisterd.  
Romeinen 1:19-21 NBV



God is: niet te doorgronden

Ik heb gezien welke bezigheid God de 
mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te 
vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. 

Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat 
de mens het werk dat God gedaan heeft, van het 

begin tot het eind kan doorgronden.  
Prediker 3:10 - 11 HSV

Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet; het 
getal van Zijn jaren is niet te doorgronden.

Job 36:26 HSV



De aard van God: 7 eigenschappen waar mensen niet over beschikken

1. Almachtig: God heeft ALLES gemaakt, dit doet geen mens Hem na.

Ach, Heere HEERE ! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door 
Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te 

wonderlijk.
Jeremia 32:17 HSV

2. Alwetend: God weet ALLE dingen en ziet zelfs de gedachten van ons hart

Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij 
weet alle dingen. 

1 Johannes 3:20 HSV

En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met 
een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want de HEERE 

doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming.
1 Kronieken 28:9a HSV



3. Eeuwig en onveranderlijk: God was er ALTIJD al en zal er ook voor ALTIJD zijn

Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de 
wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot 

eeuwigheid bent U God. 
Psalm 90:2 HSV

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE , en Mijn 
dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij 

gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er 
geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik 

ben de HEERE , buiten Mij is er geen Heiland.
Jesaja 43:10-11 HSV



Dwaal niet, mijn geliefde broeders! Elke goede gave 
en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer 
van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering 
is, of schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil 

heeft Hij ons gebaard door het Woord van de 
waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van 

Zijn schepselen zouden zijn. 
Jakobus 1:16-18 HSV

Want Ík, de HEERE , ben niet veranderd, ú, kinderen 
van Jakob, bent daarom niet omgekomen.

Maleachi 3:6 HSV



4. Alomtegenwoordig: God IS overal en ZIET alles, je kan niet voor Hem wegvluchten

Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht 
ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; 
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. Nam ik 

vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van 
de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw 

rechterhand mij vasthouden. 
Psalm 139:7-10 HSV

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles 
ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij 

rekenschap hebben af te leggen.  
Hebreeën 4:13 HSV



5. Oneindig: God is het begin en het einde

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de 
Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Openbaring 1:8 HSV

6. Drie-enig: God is deel van een Goddelijke drie-eenheid

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
Deuteronomium 6:4 HSV

7. Rechtvaardig en zuiver: God is compleet waarachtig!

Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid 
aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al 

Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen 
onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Deuteronomium 32:3-4 HSV



8 kenmerken van God die mensen ook KUNNEN hebben

1. Liefde

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
Vers 16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend 

en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in 
God, en God in hem.

1 Johannes 4:8,16 HSV

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 

gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want 
God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de 

wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem 
behouden zou worden. 
Johannes 3:16-17 HSV



2. Barmhartig/Goed & 3. Genadig

Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, 
geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. 

Psalm 86:15 HSV

Hij bad tot de HEERE en zei: Och HEERE , waren dit 
mijn woord en niet toen ik nog in mijn eigen land 
was? Daarom ben ik het voor geweest door naar 

Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en 
barmhartig God bent, geduldig en rijk aan 

goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad. 
Jona 4:2 HSV



4. Rechtvaardig

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om 
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 

ongerechtigheid. 
1 Johannes 1:9 HSV

En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de 
waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van 
de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was 

en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het 
bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U 
hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik 

hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, 
almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. 

Openbaring 16:4-7 HSV



5. Toornig/Wreker

Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph 
een Wreker is de HEERE , en zeer grimmig. Een 

Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en Hij 
handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden. 

Nahum 1:2 HSV

Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem 
bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een 

Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren 
gezegd en bezworen hebben. 
1 Thessalonicenzen 4:6 HSV



6. Krachtig

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, 
opdat de allesovertreffende kracht van God zou 

zijn en niet uit ons.
2 Korinthe 4:7 HSV

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, 
worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn 

werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn 
eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij 

niet te verontschuldigen zijn. 
Romeinen 1:20 HSV



7. Licht

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben 
en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in 

het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij 
gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de 

duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid 
niet. 

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht 
is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed 

van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle 
zonde. 

1 Johannes 1:5-7 HSV



8. Heilig

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere 
zitten op een hoge en verheven troon, en de 

zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs 
stonden boven Hem. 

Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder 
zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en 

met twee vloog hij. De een riep tot de ander: 
Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de 

legermachten; heel de aarde is vol van Zijn 
heerlijkheid!



De deurpinnen in de drempels schudden 
door de stem van hem die riep, en het huis 
vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, 

want ik verga! 

Ik ben immers een man met onreine lippen 
en woon te midden van een volk met 

onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk 
de Koning, de HEERE van de legermachten, 

gezien.
Jesaja 6:1-5 HSV



En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en 
vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden 

dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de 
Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! 

En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank 
brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle 

eeuwigheid, wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer 
voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle 

eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en 
zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, 

de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en 
door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Openbaring 4:8-11 HSV



Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, 
word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 

want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik 
ben heilig. 

1 Petrus 1:15-16 HSV

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de 
Geest van God in u woont? Als iemand de tempel 
van God te gronde richt, zal God hem te gronde 

richten, want de tempel van God is heilig, en deze 
tempel bent u.

1 Korinthe 3:16 - 17 HSV



God is ook een verterend vuur

Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. De 
heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de 
wolk bedekte hem zes dagen lang . Op de zevende dag riep Hij 

Mozes, vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de 
heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de ogen 

van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk 
binnen en klom de berg verder op. En Mozes was veertig dagen en 

veertig nachten op de berg.
Exodus 24:15-18 HSV

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk 
ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op 

een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze 
God is een verterend vuur.

Hebreeën 12:28-29 HSV



Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en 
de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was 

wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als 
zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen 

en de wielen ervan waren laaiend vuur. 

Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn 
aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden 
Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden 

voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting 
en de boeken werden geopend. 

Daniël 7:9-10 HSV



God is: een Schild en een Rots waarmee ALLES mogelijk is!

David sprak de woorden van dit lied tot de HEERE op de dag 
waarop de HEERE hem gered had uit de hand van al zijn 

vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei: De HEERE is mijn 
rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot 

Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn 
heil, mijn veilige vesting; mijn toevlucht, mijn Verlosser; van 

geweld hebt U mij verlost.
 

Vers 33 Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn 
gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht 

nemen. Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots 
dan alleen onze God? God is mijn vesting en kracht; Hij heeft 

mijn weg volkomen gebaand.
2 Samuel 22:1-3,31-33 HSV



De HEERE is een veilige vesting voor de 
verdrukte, een veilige vesting in tijden van 

benauwdheid. Wie Uw Naam kennen, zullen op U 
vertrouwen, omdat U, HEERE , niet hebt verlaten 

wie U zoeken. 
Psalm 9:10-11 HSV

Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken 
en bewaren voor de boze. 

2 Thessalonicenzen 3:3 HSV



Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een 
kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een 
rijke het Koninkrijk van God binnengaat. Toen Zijn 

discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: 
Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan 
en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, 

maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
Mattheüs 19:24-26 HSV

Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Ik weet dat U 
alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.

Job 42:1 - 2 HSV



God wil een geen schijnheiligheid, maar oprechtheid!

Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt de HEERE. 
Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet 

van gemest vee ; en in het bloed van jonge stieren, 
lammeren of bokken vind Ik geen vreugde.  Wanneer u 

komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft 
dit van u gevraagd,  dit platlopen van Mijn voorhoven?  

Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij 
een gruwel. Nieuwemaansdag en sabbat, het 

bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag het niet; 
het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten.  



Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik met 
heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het moe 

om ze te dragen.  En wanneer u uw handen 
uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook 

wanneer u uw gebed vermeerdert, luister Ik niet: uw 
handen zitten vol bloed.  

Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn 
ogen weg!  Houd op met kwaad doen,  leer goed te 

doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de 
wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!

Jesaja 1:11 - 17 HSV



Want U vindt geen vreugde in offers, anders 
zou ik ze brengen; in brandoffers schept U 
geen behagen. De offers voor God zijn een 

gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen 
hart zult U, o God, niet verachten.

Psalm 51:18 - 19 HSV

Het offer van goddelozen is voor de HEERE 
een gruwel, maar het gebed van oprechten is 

Hem welgevallig.
Spreuken 15:8 HSV
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