
De betekenis van "THEOS"  en  "HO" 
 

De bronvertaling van het woordje "theos" zoals die in de 

manuscripten voorkomt. 

 

"theos" 

figuur 1 

Zoals je hierboven kan zien, moet het woordje "theos" (g2316)  primair vertaald worden met 
"god" (kleine letter, Zie Figuur 1  bij Romeinse letter "I"). In de Bijbel wordt echter, behalve 
wanneer het om afgoden gaat, 'theos" bijna altijd vertaald naar een van de personen uit de 
drie-eenheidsleer. De Heilige Geest is meestal direct te onderscheiden, geen probleem. Als 
je echter aan de hand van de "standaard" vertalingen een onderscheid wil maken tussen Mij 
en God de Vader, wordt het lastig.  "Theos" is bijna altijd vertaald met de hoofdletter "G". Je 
kan dus niet meer zien wanneer je met Mij of God de Vader te maken hebt. Dit komt omdat 
de vertaler uitgaat van de drie-eenheids leer en het voor hem niets uitmaakt Wie wel of niet 
bedoeld wordt. In de drie-eenheid is immers elk van de drie personen "God". Dus de vertaling 
is voor hun altijd hoofdletter "G".  
 
Als je de tweede betekenis (punt "II")  van de bronvertaling (figuur 1) leest, zie je dat daar 
het woordje "trinity" staat aangegeven. In geen enkel manuscript  is het woordje "trinity" 
terug te vinden. Dit woordje bestond niet eens in de tijd van de apostelen, die hebben het 
zelfs nooit in de mond gehad. Het woordje "trinity" als betekenis toeschrijven aan het woord 
"theos" van die tijd, is daarom een doelbewuste poging een leer uit te dragen dat nooit de 
bedoeling is geweest, het is: misleiding.   



De betekenis van "THEOS"  en  "HO" 
Het woordje kwam pas laat in de 4e eeuw na Christus, tijdens de concilies van Nicea (325) en 
Constantinopel (381) boven water drijven en uiteindelijk in de concilie van Chalcedon  
 
 
 
(451) als kerkelijke leer vastgesteld. Verdere studie zal je leren dat de Egyptenaren (Isiris-
Hores-Set) en de hindoes (trimurti) religiën hadden die gebaseerd waren in in een drie-enige 
god.  
 

Ik laat Mij NIET met afgoden vergelijken. 
 
 
 

"ho" 
Als je de manuscripten verder bestudeerd, zie je  dat er soms  vóór  het woordje "theos" 
(g2316)  het woordje "ho" (g3588) voorkomt (figuur). Dit woordje "ho"  betekend oa "the" 
(figuur 2). 
 

 
 figuur 2 

 

 
Dit woord is MEESTAL niet vertaald of gewoonweg weggelaten. 
 
 
Als je de betekenis van dit woordje echter meeneemt in de vertaling, dan staat er "ho theos", 
hetgeen staat voor: "de god". In dat geval is de vertaling, zoals aangegeven in punt "III" van 
figuur 1 van toepassing.  Het wordt dan: "de God" met een hoofdletter.  
 
In dat geval gaat het om God De Vader en NIET om Mij. 
 
Als je deze aanwijzingen volgt kan je, daar waar je twijfelt, vinden wanneer het om Mij gaat 
en wanneer om God de Vader gaat.  
 
 
 



De betekenis van "THEOS"  en  "HO" 
 
 
 

 
Kortom: 
overal waar je het woordje "ho" voor het woord "theos" vindt, wordt: 
 

God de Vader bedoeld. 
 

 

VOORBEELD, 1 Johannes 1:1.  

 

 

 

figuur 3 

 

 

 

Als je de tekst  uitwerkt krijg je dan: 
 

John 1:1 
In het begin was het Woord en het Woord was bij De God en het Woord was god. 
 
en niet  
 
John 1:1 (HSV) 1 
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 
 

Wel "ho";   
 vertaling moet zijn "de God" 
 

Geen "ho"; 
Vertaling moet zijn: god". 

geen "ho", het is toch vertaald met 

hoofdletter "God"  ipv kleine letter 

"god" 

vertaling  "ho"  
"De" ontbreekt 


