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Pas op voor het Sabellianisme! 
Bron: Cecil Andrews, http://www.takeheed.net/, 12-2-2010 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling/bewerking door M.V. Update 20-6-2012 

Raadpleeg de links in het artikel! 
 

In zijn “Dictionary of Theological Terms” schrijft Alan Cairns op pagina 121, onder de hoofding 
Sabellianism:  

“Een vorm van Unitarianisme genaamd naar Sabellius, een derde-eeuwse Afrikaan-
se bisschop ... Het is de visie dat God niet enkel één enkele essentie is maar ook 
één enkele persoon. Dus zijn de namen Vader, Zoon en Heilige Geest geen per-
soonlijke namen maar relatiewijzen van de goddelijke persoon in Zijn handelen 
met de mens. Volgens Sabellianen verwijst de term Vader naar deze ene goddelij-
ke persoon wanneer Zijn onbegrijpelijke grootheid en soevereiniteit in de kijker 
staan. Zoon refereert naar Zijn Openbaring aan de mens en Zijn vleeswording. 
Heilige Geest verwijst naar Zijn onmiddellijk werken op het schepsel in de werken 
van creatie, voorziening of genade. In moderne tijden hebben het Swedenbor-
gianisme en de zogenoemde “Oneness”-sekten Sabellianistische zienswijzen gea-
dopteerd”. 

Wereldwijd zijn de grootsten van deze aanhangers de “United Pentecostal Church”, “Oneness Pen-
tecostalism” en “The Churches of God”. 
 

Let op: de geest van het Sabellianisme wordt ook uitgedragen op: 
→  Site: http://www.wat-is-waarheid.info/ , in hun artikel “De drie-eenheid, wat is er mis mee?”: 

http://www.wat-is-waarheid.info/drie-eenheid.htm 

→  Site: http://www.eindtijdinbeeld.nl/index.htm , in hun studie “Openbaring 5” onder “7 hoornen en 
7 ogen”: http://www.eindtijdinbeeld.nl/Studie%20Openbaring%205..htm 

Pas op voor deze ketterij! Er is niet één God in drie “verschijningsvormen”, “aspecten”, “manifesta-
ties” of “ambten” - Er is één God in 3 Personen! (MV) 

 

Een van de vroegste pastors/predikers in de Churches of God, James Forsythe stelde: 
“Wij geloven dat er één God is die zichzelf manifesteerde als Vader, als Zoon, als 
Heilige Geest. Hij is de Vader in de manifestaties van Zijn godheid, Hij is de Zoon 
in de manifestaties van Zijn menselijkheid, en Hij is de Heilige Geest die woont in 
de harten van Zijn volk … Vader, Zoon en Heilige Geest zijn louter 3 ambten van 
Jezus Christus, op dezelfde wijze als dat Hij profeet, priester en koning is” (John 
Montgomery - pag. 9; nadruk door M.V.). 

De Church of God (Kerk van God) beweert dus het volgende: Jezus alleen is God, en als God beoe-
fent Hij drie ambten. 
Laten we dit nu eens in menselijke termen omzetten: 

VADER, ZOON en HEILIGE GEEST 
Dit zou hetzelfde zijn als dat Tony Blair “3 kabinetsposten” bekleedt: 

Eerste Minister 
Chancellor of the Exchequer 

http://www.takeheed.net/,
http://www.wat-is-waarheid.info/
http://www.wat-is-waarheid.info/drie-eenheid.htm
http://www.eindtijdinbeeld.nl/index.htm
http://www.eindtijdinbeeld.nl/Studie%20Openbaring%205..htm
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 Foreign Secretary 
Stel dat er een rechtszaak komt en Blairs vriend Peter Mandelson zit in de beklaagdenbank, 

en in zijn verdediging zegt Peter Mandelson: 

‘IK HEB 3 GETUIGEN’ 
en hij vraagt dat deze opgeroepen worden 

De eerste Minister 
The Chancellor of the Exchequer 

The Foreign Secretary 
komen aan de beurt 

Maar elke keer zou het Tony Blair zijn die in de getuigenbank plaatsneemt 
Zou het gerechtshof nu aannemen dat er 3 getuigen hebben getuigd? 

Uiteraard niet! 
In hun visie heeft slechts 1 getuige [weliswaar met 3 ambten] getuigenis afgelegd. 

Verschillende ambten maar slechts 1 getuige 

Wel, laat me nu citeren uit Johannes 8:13-18: 
“De farizeeërs dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf; Uw getuigenis is niet waar. 14 Jezus 

antwoordde hun: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar; want Ik weet waar Ik van-
daan gekomen ben en waar Ik heenga; maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heenga. 15 

U oordeelt naar het vlees; Ik oordeel niemand. 16 En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar; want 
Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft. 17 En er staat ook in uw wet ge-

schreven dat het getuigenis van twee mensen waar is [Deuteronomium 17:6]. 18 Ik ben het Die van 
Mijzelf getuig, en de Vader Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij”. 

Volgens de theologie van de Church of God, zou Jezus in zijn “2 ambten” 2 getuigen aanvoeren: 

als VADER en als ZOON 
Maar Jezus citeerde in Zijn betoog Deut. 17:6 
precies om aan te tonen dat Hij en Zijn Vader 
TWEE AFZONDERLIJKE GETUIGEN zijn 

De “Church of God” eert niet de God van de Bijbel! 
De “Oneness Doctrine” van de Church of God is gewoon een opgepoetste versie  

van de derde-eeuwse ketterij, gekend als: 

Sabellianisme 
(naar Sabelius, een derde-eeuwse Afrikaanse bisschop die het introduceerde - zie bovenaan). 

Is de leer van de “Oneness”-beweging nu een kwestie waarover we ernstig bezorgd moeten zijn? 
Het antwoord is volmondig JA! We lezen in de 7 openingsverzen van 2 Johannes over de apostel 
zijn blijdschap:  

“De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, - en 
niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen - ter wille van de waarheid, 
die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. … Ik heb mij er zeer over verblijd, dat ik 
er onder uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, … Want er zijn veel mislei-
ders in de wereld gekomen” (2 Johannes 1-7). 

De waarheid genegen te zijn betekende een grote vreugde voor Johannes, en dan in vers 9 stelde hij 
de ernst van het aanhangen of onderwijzen van dwaling met betrekking tot de Heer Jezus Christus: 
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“Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van 
Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon” (2 Johannes 9). 

De “Oneness”-doctrine is een duidelijke overtreding van “de leer van Christus”. Een aanhanger van 
zulke beweging “heeft God niet”. 
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