
 GOD 





“We know nothing about God at all. All our 

knowledge is but the knowledge of 

schoolchildren.” 

Einstein 

 



“Science without religion is lame; religion 

without science is blind.” 

Einstein 





….waarom hebben wij een 

Redder, 

een Verlosser nodig? 



Johannes 6: 46 

“Niet dat ooit iemand de Vader 

heeft gezien. Alleen Ik heb 

Hem gezien, want Ik kom bij 

Hem vandaan.” 



Johannes 4:24 “GOD is 

Geest….” 



Romeinen 1:20/21 “Want ook 

al kun je GOD niet zien, je 

kunt wel zien wat Hij gedaan 

heeft. GOD heeft de wereld 

gemaakt. Zo kan iedereen die 

verstand heeft, GODs 

eeuwige macht zien, en 

begrijpen dat Hij GOD is.  



Daarom hebben mensen die 

GOD niet eren, geen enkel 

excuus.” 

Romeinen 1: 20/21 







“He who can no longer pause to wonder and 

stand rapt in awe, is as good as dead; his 

eyes are closed.” 

Einstein 



“In the view of such harmony in the cosmos 

which I, with my limited human mind am able 

to recognize, there are yet people who say 

there is no God.” 

Einstein 



Theïsme: een 

goddienstfilosofische 

opvatting die; 

1) het bestaan van één of 

meer goden aanneemt, of, 

2) met name één persoonlijke 

GOD of godheid erkent. 



….waarom hebben wij een 

Redder, 

een Verlosser nodig? 



Atheïsme 

Agnosticisme 

Animisme 

Existentialisme 

Humanisme 

Panteïsme 

enzo… 



Als GOD een 

portemonie had, zou Hij 

jouw foto erin hebben!! 



     1) GOD is Geest… 

2) GOD is Liefde… 





Johannes 3:16 

“Want GOD had de wereld zo 

lief dat Hij Zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat 

iedereen die in Hem gelooft 

niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft.” 

 



Romeinen 11; 33-36 

“Zo geweldig is GODs 

wijsheid!! Zo bijzonder zijn 

GODs beslissingen!! Voor 

mensen zijn ze 

onbegrijpelijk, ongelofelijk, 

onvoorstelbaar. Geen mens 

kan bedenken wat GOD 

van plan is.  



Niemand heeft Hem raad 

gegeven. Niemand heeft 

Hem geholpen. Niemand 

kan iets van Hem eisen. 

GOD heeft alles gemaakt. 



Alles bestaat dankzij Hem, 

en alles bestaat tot Zijn eer. 

Alle eer aan GOD, voor 

eeuwig!! Amen.” 

Romeinen 11: 33-36 



GOD is Liefde.  



GOD is Liefde.  

Aan de liefde komt 

nooit een einde!! 
1 Corinthiër 13: 4-8 



….waarom hebben wij een 

Redder, 

een Verlosser nodig? 



     1) GOD is Geest… 

2) GOD is Liefde… 

3) GOD is Eeuwig… 



Prediker 3: 11 

“Ook al heeft GOD het besef 

van de eeuwigheid in het hart 

van de mensen geplant, toch 

kan de mens al GODs werk 

niet overzien.” 





1 Johannes 5: 10/11/12 

“Wie GOD niet gelooft, maakt 

Hem tot leugenaar, omdat hij 

geen geloof hecht aan het 

getuigenis dat GOD over Zijn 

Zoon gegeven heeft. 



Dit getuigenis luidt; GOD heeft 

ons eeuwig leven geschonken 

en dat leven is in Zijn Zoon. 

Wie de Zoon heeft, heeft het 

leven. Wie de Zoon van GOD 

niet heeft, heeft het leven 

niet.” 



GOD            

erkennen   



GOD               

erkennen  +  



GOD             Jezus              

erkennen  + aannemen   



GOD             Jezus              

erkennen  + aannemen  =   



GOD             Jezus             eeuwig 

erkennen  + aannemen  =   leven 



“When the answer is simple, 

God is speaking.” 

Albert Einstein 




