
WIE IS DIE MAN 
DIE BEWEERT 
DAT HIJ GOD IS? 
Niemand zal ooit 

vraagtekens plaatsen bij 
de identiteit van mensen 

als Lincoln, Michelangelo of 
Aristoteles. De etiketten die hun 
in de geschiedenisboeken zijn 
opgeplakt, kunnen niet worden 
betwist. Maar de man die Jezus 
genoemd wordt, is anders. Als u 
op straat een enquête over Hem 
zou houden, zou u waarschijnlijk 
evenveel verschillende 
antwoorden als vreemde blikken 
krijgen. Jezus staat niet bekend 
om de dingen waarom mensen 
meestal beroemd worden. Hij 
was geen politicus, zakenman of 
uitgever. Hij was expert op het 
terrein dat we gewoonlijk religie 
noemen: Hij wist veel over God. 
Sterker nog, Hij claimde God te 
zijn. Maar wie is Hij? Dit boekje 
van Dave Branon is geschreven 
om u te helpen ontdekken wie 
Jezus volgens de Bijbel is.
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DE MENSEN 
DIE NIET 
GELOVEN DAT 
JEZUS GOD IS

V eel mensen turen 
 naar de in duisternis 
 gehulde bladzijden 

van de geschiedenis en zien 
een nogal vaag beeld van 
Jezus. Ze hebben gehoord 
dat Hij tweeduizend jaar 
geleden beweerde dat Hij 
God was, maar ze geloven het 
niet echt. Het idee dat een 
Joodse timmerman uit een 
klein dorpje de schepper van 
de wereld zou kunnen zijn 
geweest, vinden ze moeilijk 
te bevatten. Ze geloven 
liever in andere, minder 
wereldschokkende theorieën 
over Hem. Hier volgen enkele 
van die opvattingen.

Jezus is een mens 
die grootse dingen 
heeft bereikt. Eén van 
de groeperingen die deze 
visie aanhangt, is de Kerk 
van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen 
— de mormonen. Zij leren 
dat Jezus een pre-existente 

geest was, maar dat geloven ze 
over iedereen. Wat Jezus van 
andere mensen onderscheidt, 
is volgens hen niet dat Hij 
God was, maar dat Hij Gods 
eerstgeboren spirituele kind 
was. ‘Zijn menselijkheid moet 
als echt en gewoon worden 
gezien; alles wat er met Hem 
is gebeurd, kan ook met ieder 
van ons gebeuren’ (Sir Oliver 
Lodge, geciteerd door oudste 
B.H. Roberts in Joseph Smith, 
King Follett Discourse, noot  
op p. 11).

Jezus is een geschapen 
persoon die de status 
van onderbevelhebber 
heeft gekregen. Volgens 
de Jehova’s getuigen is 
Jezus ‘een god, maar niet de 
Almachtige God, namelijk 
Jehova’ (Let God Be True, p. 
33). In plaats daarvan zeggen 
zij dat Jezus ‘een geschapen 
mens’ is die ‘de op één na 
allerbelangrijkste persoon in 
de kosmos is’ (Make Sure of All 
Things, p. 207).

Jezus is een mens, 
niets beter dan wij zijn. 
‘Het is duidelijk dat Jezus 
niet God zelf is’ (Divine 
Principle, p. 255). Deze 
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woorden van Sun Myung 
Moon zetten de opvatting van 
zijn Verenigingskerk helder 
uiteen. Zij leert dat Jezus even 
waardevol was als ieder ander 
mens. Zij die Moons leer 
volgen, zeggen dat Jezus’ werk 
mislukt is.

Sommigen vinden 
het moeilijk te 

bevatten dat een 
Joodse timmerman 
uit een klein dorpje 
de schepper van de 
wereld zou kunnen 

zijn geweest.

Jezus’ bestaan begon 
toen Hij verwekt werd. 
Een van de groepen die 
deze opvatting leert, is The 
Way International. In hun 
herinterpretatie van de 
Bijbelse leer menen zij dat ‘het 
bestaan van Jezus Christus 
begon toen Hij werd verwekt 
doordat God Jezus’ ziel/

leven in Maria schiep’ (Victor 
Wierwille, The World’s Way, 
dl. 3, p. 26-27).

Jezus is een profeet 
en boodschapper 
van God. Volgens de 
grondbeginselen van de 
islam was Jezus ‘slechts een 
boodschapper van Allah’ 
(soera 4:171 uit de Koran). 
De moslims stellen ook dat 
Hij een profeet zonder zonden 
was, die echter nooit zo 
belangrijk is geworden als de 
profeet Mohammed.

Jezus is minder 
groot dan de meeste 
mensen denken. 
De aanhangers van het 
atheïsme hebben een lage 
dunk van Jezus. Sommigen 
kunnen het niet opbrengen 
om Jezus op hetzelfde 
hoge niveau te plaatsen 
als andere vooraanstaande 
personen uit het verleden, 
zoals Boeddha of Socrates. 
Bertrand Russell, een 
beroemd voorvechter van 
het atheïstische standpunt, 
zei: ‘Zelf ben ik van mening 
dat Christus noch op het 
gebied van wijsheid, noch 
op het gebied van deugd op 
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een even hoog niveau staat 
als sommige andere mensen 
uit de geschiedenis’ (Why I 
Am Not A Christian, p. 19).

Jezus is een groot 
zedenmeester. Sommige 
mensen wijzen niet alles 
af wat Jezus op aarde heeft 
gedaan, hoewel ze wel Zijn 
bewering dat Hij God is, 
afwijzen. William Channing 
van de Amerikaanse 
Unitarische kerk zei: ‘Christus 
is niet naar de aarde gestuurd 
als middelaar, maar als een 
belangrijke zedenleraar.’

Jezus is een mystiek 
medium. Newagedenkers 
zien Jezus als een gids naar 
zelfverwezenlijking. In deze 
optiek is Jezus een medium, 
een van de vele bronnen uit 
oude tijden die de aanhangers 
van New Age een glimp van 
het verleden laten zien. Zij 
stellen dat Hij door eerdere 
incarnaties een niveau van 
volmaaktheid heeft bereikt dat 
voor iedereen te bereiken is.

Jezus is de projectie 
van wat wij nodig 
hebben. Sommigen menen 
dat Jezus alleen maar zo 
belangrijk is geworden, 

omdat mensen iemand als 
Hem nodig hebben om op 
terug te vallen. Carl Jung, 
een beroemde Zwitserse 
psycholoog en psychiater, 
zei dat Jezus ‘onze culturele 
held [is] die, ongeacht of Hij 
echt bestaan heeft, de mythe 
van de goddelijke mens 
belichaamt’.

Eén ding is zeker. Iemand 
heeft ongelijk! Deze mensen 
kunnen het niet allemaal 
bij het rechte eind hebben 
over Jezus. Hij kan niet 
precies degene zijn die al 
deze mensen zeggen dat Hij 
is. Veel mensen die denken 
het te weten, weten het niet. 
Als Hij slechts een profeet 
of een medium is, dan 
hebben degenen ongelijk die 
volhouden dat Hij God is. 
Als Hij daarentegen wél God 
is, dan hebben zij ongelijk 
die beweren dat Hij slechts 
een buitengewoon mens is. 
Sommige mensen willen liever 
niet kiezen. In wetenschap en 
onderzoeksjournalistiek jagen 
we hartstochtelijk de waarheid 
na. Waarom dan niet op dit 
belangrijke terrein?
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WAAROM 
IS DIT ZO 
BELANGRIJK?

De meeste mensen 
zijn behoorlijk royaal 
met complimenteuze 

omschrijvingen van en 
benamingen voor Jezus. 
Hij heeft zeer eervolle titels 
gekregen als ‘de op een na 
belangrijkste persoon van 
het heelal’, ‘een door God 
gezonden profeet’, ‘een groot 
zedenmeester’, ‘een heilig 
man’, ‘meer dan wie ook 
aangeraakt door God’. Wie 
zou het niet geweldig vinden 
dat er in zulke verheven 
termen over hun leider werd 
gesproken? Welke groepering 
zou ontevreden zijn met een 
dergelijk respect en lof voor 
haar stichter?

Nou, de christenen dus. 
Volgelingen van Jezus zijn 
niet tevreden met deze 
terminologie. Voor hen is 
het niet voldoende dat Hij 
gezien wordt als een van de 
belangrijkste personen uit 
de geschiedenis. Christenen 
menen dat het Jezus nog 

onvoldoende recht doet dat 
miljoenen mensen hem zien 
als een voorbeeldig mens — 
of zelfs de meest bijzondere 
mens die ooit geleefd heeft. Zij 
vinden dat de aanduidingen 
‘zedenleraar’ en ‘profeet’ 
niet ver genoeg gaan. Nee, 
christenen staan op nog één 
benaming voor Jezus — eentje 
waarop het hele christendom 
gestoeld is, maar tevens één 
die een hindernis opwerpt 
voor velen die anders zouden 
overwegen Hem te volgen.

Jezus’ volgelingen staan 
erop om Hem niet alleen 
‘Messias’ en ‘Heiland’ te 
noemen, maar ook ‘Heer’ en 
‘God’. Maar waarom? Wat 
is er zo belangrijk aan deze 
benaming voor Jezus? Kunnen 
we niet gewoon leren van Zijn 
wijze uitspraken, Zijn goede 
levenswandel bewonderen, 
en het daarbij laten? Is het 
werkelijk van wezenlijk belang 
er zo’n punt van te maken of 
Hij wel of niet God is?

Interessant genoeg 
is de vraag naar Jezus’ 
goddelijkheid misschien wel 
de belangrijkste vraag die over 
het christendom moet worden 
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beantwoord. Waarom? Omdat 
Jezus zei dat Hij God was. 
Zoals we zullen zien heeft 
Hij Zijn goddelijkheid bij vele 
gelegenheden verkondigd, 
toen Hij te midden van Zijn 
mede-Israëlieten leefde. 
Zonder angst voor de gevolgen 
en zonder acht te slaan op de 
scepsis van Zijn publiek, liet 
Jezus er bij Zijn toehoorders 
geen twijfel over bestaan dat 
Hij claimde God te zijn.

Dat plaatst ons dus voor 
een dilemma. We kunnen 
met geen mogelijkheid geloof 
hechten aan de woorden van 
iemand die zegt dat Hij de 
Almachtige God is, wat voor 
goede werken Hij ook deed 
of wat voor wijsheid Hij ook 
verkondigde — tenzij Hij 
werkelijk God is. Anders zou 
deze mens alleen onze deernis, 
onze zorg en ons medelijden 
verdienen. Een man die 
zichzelf God noemt zonder 
God te zijn, zou beslist niet 
onze aanbidding, bewondering 
en navolging verdienen.

Wat is dus het probleem? 
Het probleem is dat als 
Jezus niet God is, Hij ook 
geen voorbeeld, wijze leraar, 

moreel leidsman of zelfs een 
belangrijk historisch figuur 
kan zijn. Bewijzen dat Hij God 
is, is de belangrijkste kwestie 
die er is. En dat is wat we in 
dit boekje willen doen.

Wat is er zo 
belangrijk aan deze 

benaming voor 
Jezus? Kunnen we 
niet gewoon leren 

van Zijn wijze 
uitspraken, Zijn 

goede levenswandel 
bewonderen, en het 

daarbij laten?

We kunnen ons onze 
eigen, op maat gesneden 
voorstellingen van Jezus niet 
veroorloven. We kunnen ons 
niets minder dan de waarheid 
veroorloven. Zoals we zullen 
zien, hangt onze eeuwige 
bestemming af van ons 
antwoord op de vraag: ‘Wie is 
deze man, die beweert dat Hij 
God is?’
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WAT ZEGT 
DE BIJBEL 
HIEROVER?

‘Bewijs het maar.’ 
Deze drie woorden 
kunnen een obstakel 

vormen voor ieder die een 
bewering wil bijvallen. Als een 
denkbeeld niet met bewijzen 
kan worden onderbouwd, is 
het niet eens de tijd waard 
die nodig is om het te uit te 
spreken. De sleutel tot het 
vinden van het benodigde 
bewijs is het vinden van een 
betrouwbare, geloofwaardige 
bron. Zonder een gedegen 
bron rest de vragensteller niets 
dan meningen.

Daaraan ontleent het 
geloof dat Jezus God is, 
zijn kracht. De bron van dit 
denkbeeld is een boek dat 
betrouwbaar is: de Bijbel. 
Diepgaand archeologisch 
onderzoek heeft aangetoond 
dat de Bijbel betrouwbaar 
is op geschiedkundig en 
geografisch gebied. De 
Schriften zijn al bijna 
tweeduizend jaar lang 
kritisch onderzocht door 

wetenschappers en zijn 
betrouwbaar gebleken. 
Geen enkel ander oud 
document wordt door zo 
veel handschriftvondsten 
bevestigd. Deze externe 
bewijzen geven ons stuk 
voor stuk meer vertrouwen 
in dit boek, waarin God Zijn 
goddelijke openbaring aan 
het menselijk geslacht heeft 
gegeven. De goddelijkheid 
van Christus is een 
geloofwaardig denkbeeld, 
omdat het afkomstig is uit een 
betrouwbare bron.

Tegen die achtergrond 
is het dus logisch om te 
kijken wat de Bijbel zegt 
over de identiteit van zijn 
hoofdpersoon. Het is logisch 
om dat bewijsmateriaal stap 
voor stap te volgen naar zijn 
eigen conclusie. Het is echter 
niet logisch om de Bijbel te 
geloven wanneer hij Jezus 
beschrijft als een door God 
gezonden leraar, als we niet 
bereid zijn te aanvaarden wat 
Jezus over Zichzelf zegt.

Als de Bijbel een 
betrouwbaar boek is, en 
als zijn boodschap op 
wonderbaarlijke wijze door 
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de eeuwen heen voor ons 
bewaard is gebleven, dan 
kunnen we erop vertrouwen 
dat hij een waardevolle bron 
is om meer te weten te komen 
over Degene die hem heeft 
bewaard. Laten we eens kijken 
wat de Bijbel zegt over het 
idee dat Jezus God is.

WAT HET OUDE 
TESTAMENT ZEGT
Het is niet zo dat de Bijbel 
de lezers van het Nieuwe 
Testament besluipt en hen 
overvalt met een nieuwe 
boodschap. Nee, het idee dat 
er een Messias op aarde zou 
komen, is geen verrassing 
voor wie bekend is met het 
Oude Testament. De profeten 
hebben vaak het sein gegeven 
dat dit zou gebeuren. Sterker 

nog, in het Oude Testament 
worden vele specifieke feiten 
over het leven van de Messias 
voorspeld, die door Jezus 
zijn vervuld. Het schema 
(verderop in dit hoofdstuk) 
geeft slechts een paar 
voorbeelden hiervan.

Het is duidelijk dat de 
komst van de Messias een 
verwachte gebeurtenis was 
op de religieuze kalender van 
voorchristelijke tijden. Maar 
dat is nog niet alles. De heilige 
geschriften uit de tijd van het 
Oude Testament spraken niet 
alleen over de komst van de 
Messias, ze vertelden ons 
ook dat Hij een eigenschap 
zou hebben die geen enkel 
ander mens had. Hij zou God 
zijn. Drie oudtestamentische 
verzen springen eruit als 
bewijs dat Jezus — de 
door God aangekondigde 
Messias — God in menselijke 
gedaante zou zijn. Een nadere 
bestudering van die teksten 
zal ons deze wezenlijke 
waarheid duidelijk laten zien.

Jesaja 7:14. ‘De jonge 
vrouw is zwanger, zij zal 
spoedig een zoon baren en 
Hem Immanuel noemen.’ De 

Het  
Oude  

Testament  
zegt

Jezus  
is God
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sleutel om dit vers te zien als 
een voorspelling van Jezus’ 
komst als God in menselijke 
gedaante, vinden we in de 
naam Immanuel. Het woord 
betekent letterlijk ‘God met 
ons’. Dit moet een mysterie 
zijn geweest voor hen die  
deze profetie hoorden. Op 
welke manier zou het kind  
de aanwezigheid van God  
in zich dragen?

Door de aanvullende 
openbaring van het Nieuwe 
Testament (Mat. 1:21-23) 
kunnen wij begrijpen wat zij 
niet konden begrijpen. We 
zien dat het een aanwijzing 
vooraf is van Gods plan om 
de aarde te bezoeken, niet 
slechts door middel van een 
woordvoerder en verlosser, 
maar door middel van Eén 
die letterlijk ‘God met ons’ 
zou zijn. Maar wat is het 
gezichtspunt van het Oude 

Testament? Kunnen we nog 
ander bewijs vinden?

Jesaja 9:5. ‘Een 
kind is ons geboren, een 
zoon is ons gegeven; de 
heerschappij rust op Zijn 
schouders. Deze namen zal 
Hij dragen: Wonderbare 
raadsman, Goddelijke 
held, Eeuwige vader, 
Vredevorst.’ Terugkijkend 
kunnen we opnieuw een 
verbazingwekkende profetie 
in perspectief zien. Wie 
erkent dat Jezus deze 
Messias is, krijgt van de 
oudtestamentische profeet  
te horen dat Hij niet alleen 
een heerser zou zijn, maar 
ook ‘Goddelijke held’ (in 
andere Bijbelvertalingen: 
‘Sterke God’).

Dit is hetzelfde woord 
en dezelfde grammaticale 
constructie die de profeet 
gebruikte in Jesaja 10:21, 

Profetie Vindplaats Vervulling
Geboren uit een maagd Jesaja 7:14 Matteüs 1:23
Geboren in Betlehem Micha 5:2 Matteüs 2:5
Uit Egypte geroepen Numeri 24:8 Matteüs 2:15
Om velen te genezen Jesaja 53:4 Matteüs 8:16
Gekruisigd Jesaja 53:12 Matteüs 27:38
Beenderen niet gebroken Psalm 34:21 Johannes 19:33-36
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waar hij zegt dat ‘de rest die 
van Jakob is overgebleven’ 
zal terugkeren naar ‘de sterke 
God’. Nu zijn er slechts twee 
mogelijkheden. Ten eerste 
kan de profeet ons duidelijk 
willen maken dat er nóg een 
‘sterke God’ zou komen — 
waardoor de wereld twee 
Goden zou krijgen. Maar dat 
zou in tegenspraak zijn met 
andere verzen, zoals Jesaja 
45:22, waar staat: ‘Keer terug 
naar Mij en laat je redden, ook 
jullie aan de einden der aarde; 
want Ik ben God, er is geen 
ander.’ 

‘Een goddelijke 
Messias hoort  

net zo thuis in het 
Oude Testament als 

in het Nieuwe.’  
—Buell & Hyder

Door dit tegenargument 
tegen een twee-Godenstelsel 
blijft er voor ons maar één 
andere conclusie mogelijk. 

De Jahweh die Jesaja en zijn 
volk dienden, en de Zoon die 
geboren zou worden en ‘Sterke 
God’ genoemd zou worden, 
moesten één en dezelfde zijn.

Micha 5:2. ‘Uit jou, 
Betlehem in Efrata, te klein 
om tot Juda’s geslachten te 
behoren, uit jou komt iemand 
voort die voor Mij over Israël 
zal heersen. Zijn oorsprong ligt 
in lang vervlogen tijden, in de 
dagen van weleer.’

Eeuwig leven. Dat is iets 
wat ons allemaal intrigeert, 
maar wat we onmogelijk 
kunnen bewerkstelligen. 
Hoewel het waar is dat onze 
zielen eeuwig zullen leven, 
kan niemand beweren dat 
hij voor het begin van de 
wereld bij God aanwezig 
was. Niemand, behalve 
Jezus. Micha voorspelde 
niet alleen dat Jezus in 
Betlehem geboren zou 
worden, hij onthulde ook dat 
deze heerser over Israël van 
eeuwigheid her deelgenoot 
van Gods gedachten is 
geweest. Hoe bewijst dit 
Jezus’ goddelijkheid? Als 
alleen God van eeuwigheid 
her heeft bestaan, en Jezus 
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was bij Hem, dan moet Hij 
God zijn.

Het is duidelijk dat wie 
Jezus erkent als Messias, 
daarmee erkent dat er iets 
verbazingwekkends is gebeurd 
toen Jezus op het toneel 
verscheen. Op zijn minst 
heeft Hij de profetieën op 
een wonderbaarlijke wijze 
vervuld. Een onderzoeker 
die slechts acht van 
de oudtestamentische 
voorspellingen over Jezus 
analyseerde, kwam tot de 
volgende conclusie: ‘De 
kans dat een mens alle 
acht profetieën zou kunnen 
hebben vervuld, is 1 op 
100.000.000.000.000.000.’ 
Als de profetieën betrouwbaar 
blijken wat betreft de juistheid 
van de feiten die ze geven over 
Jezus’ komst op deze planeet, 
dan kunnen we die profetieën 
beslist vertrouwen wanneer 
ze in titels en benamingen 
aangeven dat Jezus de 
Messias God is.

WAT HET NIEUWE 
TESTAMENT ZEGT
Het Nieuwe Testament is 
het boek van Jezus. Het 
begint met Zijn stamboom en 
eindigt met Zijn toekomstige 
overwinning. Daartussenin 
staan verbazingwekkende 
verhalen over Zijn leven, Zijn 
dood, Zijn opstanding, Zijn 
hemelvaart en de bijval die 
Hij kreeg. Maar wie is deze 
man? Vertelt Zijn boek ons 
dat werkelijk? Is het verslag 
betrouwbaar? Ja, Hij genas de 
zieken, maar was Hij slechts 
een eerste-eeuwse kwakzalver 
met goede connecties? Ja, 
Hij gaf de hongerigen te 
eten, maar zou Hij gewoon 
een behendige goochelaar 
kunnen zijn geweest? Ja, Hij 
imponeerde de menigten, 
maar was Hij misschien niets 

Het  
Oude  

Testament  
zegt

Jezus  
is God

Het  
Nieuw

e  
Testam

ent  
zegt
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meer dan een superster uit de 
oudheid?`

Om daar achter te komen, 
moeten we voorbij de verhalen 
over wat Jezus deed kijken. 
We moeten uitvinden wat de 
mensen die Hem gadesloegen, 
over Hem zeiden. Een 
biograaf die schrijft over 
iemand die er niet meer is, 
spreekt met degenen die ofwel 
zelf de betreffende persoon 
kenden, ofwel ten minste iets 
over hem gehoord hebben van 
mensen die hem kenden. Ook 
wij kunnen Jezus’ tijdgenoten 
‘interviewen’ om ons beeld 
van Jezus helder te krijgen. 
Laten we ons om te beginnen 
richten op een man die 
Jezus goed kende: de apostel 
Johannes.

Het standpunt van de 
apostel Johannes. Streefde 
de apostel Johannes er 
werkelijk naar te laten zien dat 
Jezus God was? Om die vraag 
te beantwoorden, moeten we 
eerst kijken naar de woorden 
waarmee het evangelie van 
Johannes begint.

‘In het begin was het 
Woord, het Woord was 
bij God en het Woord was 

God. Het was in het begin 
bij God. Alles is erdoor 
ontstaan en zonder dit is 
niets ontstaan van wat 
bestaat. In het Woord was 
leven en het leven was 
het licht voor de mensen.’ 
(Joh. 1:1-4)
Als we weten wat Johannes 

bedoelde met de term Woord, 
dan wordt het moeilijk om 
iets anders in deze tekst 
te lezen dan de godheid 
van Jezus. Evenals in drie 
andere gedeelten van het 
Nieuwe Testament (Joh. 1:14, 
1 Joh. 1:1, Openb. 19:13) 
duidt de term Woord of Logos 
hier specifiek op Jezus. Dat 
Johannes op Jezus doelt, 
wordt duidelijk wanneer we 
vers 14 bekijken, waar hij zegt: 
‘Het Woord is mens geworden 
en heeft bij ons gewoond.’ 
Merk op in Johannes 1:1-4 
dat de volgende kenmerken 
van Jezus eigenschappen 
zijn die alleen God kunnen 
toebehoren.

‘In het begin.’ In de dagen 
van Johannes zou eenieder 
die met de heilige Schriften 
bekend was, hebben begrepen 
dat hij verwees naar het boek 
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dat wij nu Genesis noemen. 
In die tijd werd Genesis 
gewoonlijk aangeduid met 
‘In het begin’. De lezer van 
Johannes’ evangelie zou 
dus automatisch denken 
aan het scheppingsverhaal 
en de aanname daarin dat 
God al van eeuwigheid 
bestaat. Johannes verklaart 
onomwonden dat Jezus bij 
God was voor de aanvang van 
de wereld.

‘Het Woord was bij 
God.’ Deze zin wil zeggen 
dat Jezus weliswaar God was, 
maar wel een afzonderlijke 
persoon die — zo blijkt uit het 
voorzetsel bij — omgang en 
verbondenheid met God de 
Vader genoot.

‘Het Woord was God.’ 
Ziedaar: een duidelijke 
stelling dat Jezus God is. Er 
staat niet dat Hij ‘een god’ 
was, zoals sommige mensen 
beweren. Die vertaling van 
deze zin komt voort uit 
een onwetenschappelijke 
interpretatie van het feit dat 
het Griekse woord theos (God) 
hier voorkomt zonder het 
bepaalde lidwoord de. Wie 
zo redeneert, ziet niet in dat 

Johannes het lidwoord heeft 
weggelaten om aan te geven 
dat Jezus God is, net zoals 
de Vader God is. Als hij het 
wel had gebruikt, dan zou 
hij hebben gesuggereerd dat 
alleen Jezus de God is. Zij 
die de godheid van Christus 
ontkennen, blijven echter 
volhouden dat er hier ‘een 
god’ moet worden gelezen.

‘Er bestaat geen 
enkele documentatie 
over de oudheid die 

door zo’n uitstekende 
verzameling tekstuele 

en historische 
bewijzen wordt 

bevestigd  
[als de Bijbel].’  
—Clark Pinnock

Hier zijn twee bezwaren 
tegenin te brengen. Ten eerste 
staat het Nieuwe Testament 
vol met verwijzingen naar 
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God zonder een bepaald 
lidwoord in het Grieks (het 
komt 282 keer voor). Sterker 
nog, zelfs de vertalers die in 
Johannes 1:1 theos weergeven 
als ‘een god’, vertalen exact 
dezelfde zinsnede als ‘God’ in 
94 procent van de overige 281 
gevallen. Als ze consequent 
willen zijn, moeten ze daar 
ook ‘een god’ zeggen. Deze 
constructie komt alleen al in 
het Johannes-evangelie twintig 
keer voor. Moet Johannes 1:18 
dan worden vertaald als: 
‘Niemand heeft ooit een  
god gezien’?

‘In het begin  
was het Woord,  

het Woord was bij 
God en het Woord 

was God.’  
—Johannes 1:1

Behalve de grammaticale 
kwestie creëert deze foutieve 
vertaling nog een probleem. 
Als het vers inderdaad zou 

moeten worden vertaald met 
‘een god’, dan zouden we 
geconfronteerd worden met 
een vorm van polytheïsme 
dat geheel vreemd is aan het 
christelijk geloof. 
Als Jezus ‘een god’ is, dan 
moeten er ook andere zijn. 
De Schrift is hier echter 
duidelijk over: er is maar 
één God. Om Jezus ‘een 
god’ te midden van andere 
goden te noemen zou voor de 
lezer in de eerste eeuw even 
onacceptabel zijn als het voor 
de eenentwintigste-eeuwse 
theïst is. Johannes’ tijdgenoten 
waren grondig geschoold 
in het monotheïsme, en 
elke afwijking van dat goed 
ingeburgerde dogma zou 
beslist zijn verworpen.

‘Alles is erdoor ontstaan.’ 
Aan wie anders dan aan 
God kan de schepping 
toegeschreven worden? Door 
opnieuw naar het eerste vers 
van Genesis te verwijzen, 
herinnert Johannes ons 
eraan dat God in het begin 
de hemel en de aarde schiep. 
En nu onthult hij dat Jezus 
de handelende persoon in de 
schepping is geweest. Deze 
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zaken kunnen maar op één 
manier met elkaar verenigd 
worden: door de conclusie dat 
de Heiland Jezus tevens God 
de Schepper is.

Het standpunt van de 
apostel Paulus. Johannes 
was niet de enige die zei 
dat Jezus God is. Ook in de 
geschriften van de apostel 
Paulus speelt dit dogma een 
zeer belangrijke rol. Hier 
volgen enkele voorbeelden 
van verzen, geschreven 
door Paulus, waarin aan 
Jezus goddelijkheid wordt 
toegedicht.

Romeinen 9:5. ‘…de  
Christus, die is boven 
alles, God, te prijzen tot in 
eeuwigheid.’ Met geen enkele 
interpretatieve spagaat kan 
worden ontkend dat dit 
vers eenvoudigweg zegt dat 
Christus God is.

Filippenzen 2:5-6. ‘Laat 
onder u de gezindheid heersen 
die Christus Jezus had. Hij 
die de gestalte van God had, 
hield zijn gelijkheid aan God 
niet vast, maar deed er afstand 
van.’ Hier krijgen we een 
beeld van Jezus in Zijn beide 
wezenlijke naturen — als 

God en als mens. Ten eerste 
is Hij altijd God geweest in 
Zijn wezenlijke natuur. Ten 
tweede heeft Hij vrijwillig de 
majesteit en glorie van Zijn 
godheid afgelegd om de God-
mens te worden, de nederige 
Dienstknecht die gehoorzaam 
tot in de dood was. Jezus 
was dus God en behield Zijn 
goddelijke natuur, zelfs toen 
Hij een mens op aarde werd.

Filippenzen 2:10-11.  
‘…opdat in de naam van Jezus 
elke knie zich zal buigen (…) 
en elke tong zal belijden: “Jezus 
Christus is Heer,” tot eer van 
God, de Vader.’ God zou niet 
toestaan dat iemand anders 
dan Hijzelf aanbeden werd. 
Als Hij zou toelaten dat men 
iemand aanbidt die onder 
Hem staat, dan zou dat een 
schending van het eerste 
gebod zijn (zie ook Mat. 4:10).

1 Timoteüs 3:16. 
‘Ongetwijfeld is dit het grote 
mysterie van ons geloof: Hij is 
geopenbaard in een sterfelijk 
lichaam, in het gelijk gesteld 
door de Geest, is verschenen 
aan de engelen, verkondigd 
onder de volken, vond geloof 
in de wereld, is opgenomen in 
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majesteit.’ De God die in een 
sterfelijk lichaam geopenbaard 
is, was Jezus, want Hij heeft 
alles gedaan wat dit vers over 
Hem zegt.

Titus 2:13. ‘…verwachtende 
de zalige hoop en de 
verschijning der heerlijkheid 
van onze grote God en 
Heiland, Christus Jezus.’ Een 
letterlijke vertaling van de 
grammatica van deze zin  
geeft aan dat Paulus hier op 
slechts één persoon doelde: 
God de Zoon.

WAT JEZUS ZELF 
ZEGT
Kunnen de beweringen in 
het Nieuwe Testament over 
de godheid van Jezus gedaan 
zijn door enkele misleide 
volgelingen? Hadden die 
schrijvers wellicht de tekenen 

verkeerd geïnterpreteerd? 
Misschien was hun verlangen 
om iemand te aanbidden 
zó sterk, dat ze dit idee van 
Jezus’ godheid zelf bedachten. 
Misschien hadden ze Jezus’ 
taak op aarde verkeerd 
begrepen. Als dat zo is, dan 
verkeerden ze beslist in goed 
gezelschap! Ook Jezus zelf 
stelde dat Hij God is.

‘Geen bevestigend 
bewijs is zo 
overtuigend  
als dat van  

vijandige getuigen.’  
—Robert Anderson

Soms gebruikte Jezus 
woorden en zinsneden die 
Zijn luisteraars in verwarring 
over de betekenis achterlieten. 
Dit zien we in bepaalde 
dialogen tussen Jezus en Zijn 
discipelen. We kunnen ons 
voorstellen hoe zij na sommige 
van deze gesprekken met 
Jezus wegliepen, zich achter 

Het  
Oude  

Testament  
zegt

Jezus  
is God

Het  
Nieuw

e  
Testam

ent  
zegt

Jezus  
zelf  
zegt
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de oren krabbend over een 
of ander moeilijk te begrijpen 
idee waarover Hij zojuist met 
hen had gesproken.

Wanneer Jezus echter 
over Zijn godheid sprak 
met degenen die niet Zijn 
volgelingen waren, krabden 
zij zich niet achter de oren: zij 
bukten zich om stenen op te 
rapen. Zij wisten precies wie 
Hij claimde te zijn. En daar 
wilden zij Hem om stenigen.

Johannes 10. Een goed 
voorbeeld hiervan vinden 
we in Johannes 10. Wanneer 
Jezus in de tempel loopt, 
verzoeken enkele Joden 
Hem: ‘Als U de messias bent, 
zeg het ons dan ronduit.’ 
(vs. 24) Jezus’ antwoord was 
ondubbelzinnig duidelijk, en 
de inhoud was explosief.  
Hij zei:

‘Dat heb Ik u al gezegd, 
maar u gelooft het niet. Wat 
Ik namens Mijn Vader doe 
getuigt over Mij, maar u wilt 
Me niet geloven, omdat u 
niet bij Mijn schapen hoort. 
Mijn schapen luisteren 
naar Mijn stem, Ik ken ze 
en zij volgen Mij. Ik geef ze 
eeuwig leven: ze zullen nooit 

verloren gaan en niemand 
zal ze uit Mijn hand 
roven. Wat Mijn Vader Mij 
gegeven heeft gaat alles te 
boven, niemand kan het uit 
de hand van Mijn Vader 
roven, en de Vader en Ik 
zijn één.’
Het is duidelijk dat deze 

bewering een groot probleem 
vormde voor de Joden. Zij 
wisten dat de wet van het 
Oude Testament voorschreef 
dat ieder die beweerde God te 
zijn, ter dood gebracht moest 
worden. En ze begrepen dat 
dit precies was wat Jezus 
deed. Ze wisten wat Hij 
bedoelde toen Hij God ‘Mijn 
Vader’ noemde in plaats van 
‘onze’ Vader (vs. 25), claimde 
eeuwig leven te kunnen geven 
(vs. 28), en stelde dat de 
Vader en Hij één zijn (vs. 30).

Om deze beweringen van 
Jezus begonnen de Joden 
stenen op te rapen. Er was bij 
hen geen spoortje twijfel over 
Jezus’ woorden. Integendeel, 
ze vertelden Jezus dat ze 
munitie verzamelden omdat, 
zo zeiden ze: ‘U bent een 
mens, maar U beweert dat U 
God bent!’ (vs. 33)
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Johannes 8. Een eerder 
gesprek tussen Jezus en 
een andere groep leidde 
tot eenzelfde resultaat. In 
een confrontatie waarin 
ongetwijfeld hoogspanning 
was ontstaan, beschuldigden 
de Joden Jezus ervan bezeten 
te zijn. In de daaropvolgende 
dialoog zei Jezus: ‘Abraham, 
uw vader, verheugde zich op 
Mijn komst, en toen hij die 
meemaakte was hij blij.’ (vs. 
56) De Joden konden hun 
oren niet geloven. Ze wilden 
weten hoe een man die nog 
geen vijftig jaar oud was, 
Abraham gezien kon hebben.

Jezus’ antwoord maakte 
Zijn toehoorders nog meer 
van streek. Hij verkondigde: 
‘Waarachtig, Ik verzeker u, 
van voordat Abraham er was, 
ben Ik er.’ (vs. 58) De Joden 
waren ontsteld. Jezus had 
hun zojuist verteld wie Hij 
was. Door de term ‘Ik ben’ 
te gebruiken, herinnerde Hij 
de Joden ongetwijfeld aan de 
woorden van God aan Mozes 
bij de brandende braamstruik 
in Exodus 3:14. Omdat ze met 
de Schriften vertrouwd waren, 
zouden ze begrepen hebben 

dat Jezus verklaarde God te 
zijn — eeuwig en volmaakt 
één met Jahweh. We weten 
dat zij precies begrepen wat 
Jezus zei, omdat Hij Zich 
moest verbergen en er snel 
vandoor moest gaan om te 
voorkomen dat Hij het doelwit 
van hun stenen zou worden.

Johannes 14. Bij een 
andere gelegenheid verklaarde 
Jezus God te zijn in het bijzijn 
van een menigte die Hem 
veel vriendelijker gezind was. 
Terwijl Hij met de leerlingen 
at, voorspelde Jezus de 
verloochening van Petrus en 
verzekerde Hij Tomas ervan 
dat Hij ‘de weg, de waarheid 
en het leven’ was (vs. 6). Toen 
vroeg Filippus Hem om hun 
de Vader te laten zien. Zijn 
antwoord is een onmiskenbare 
verklaring van Zijn God-zijn. 
Hij zei: ‘Wie Mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien’ (vs. 9), 
en ‘Geloof je niet dat Ik in de 
Vader ben en dat de Vader in 
Mij is?’ (vs. 10).
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DE REACTIE 
VAN JEZUS’ 
OMSTANDERS
We hebben al gezien dat 
de Joden die naar Jezus 
luisterden, wisten dat Hij 
claimde God te zijn. Zij 
waren niet de enigen die 
het begrepen. Ook andere 
mensen, van allerlei rang en 
stand en met allerlei gradaties 
van interesse in Jezus’ 
bediening, hoorden Jezus 
zeggen dat Hij God was. Hun 
reactie en Jezus’ antwoord 
aan hen zijn het bestuderen 
waard.

Matteüs 21. Laten 
we eens kijken naar een 
gesprek dat plaatsvond 
kort na Jezus’ reiniging van 
de tempel in Jeruzalem. 
Jezus was zojuist de stad 
binnengekomen, verwelkomd 

door een bewonderende 
menigte. De mensen bleven 
uitroepen: ‘Hosanna voor de 
Zoon van David!’ (vs. 15) 
Dat beviel de hogepriesters 
en schriftgeleerden niet. Zij 
vonden dat Jezus beter zou 
moeten weten dan deze 
verering te aanvaarden. Hij 
kende het eerste gebod toch?

Let op Zijn antwoord op 
hun verontwaardigde vraag: 
‘Hoort U wat ze zeggen?’ (vs. 
16). Jezus gaf hun meer stof 
tot nadenken dan ze hadden 
verwacht, door te reageren 
met een verwijzing naar 
Psalm 8:2: ‘Jazeker! Hebt 
u dan nooit gelezen: “Door 
de mond van kinderen en 
zuigelingen hebt U Zich een 
loflied laten zingen”?’ (vs. 16) 
Onmiskenbaar vertelde Jezus 
Zijn toehoorders dat God zelf 
deze woorden van lofprijs had 
gegeven om God te vereren. 
Door deze ‘Hosanna’s’ te 
aanvaarden, verklaarde Jezus 
dat Hij God was.

Dit was niet de enige keer 
dat Jezus de verering van 
andere mensen aanvaardde. 
Bij ten minste twee andere 
gelegenheden stond Hij Zijn 
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volgelingen toe om Hem de 
lofprijs en eer te geven die 
alleen God toekomt.

‘Want er staat 
geschreven: “Aanbid 
de Heer, uw God, 

vereer alleen Hem.”’ 
…en toen ze [Jezus] 

zagen bewezen  
ze Hem eer.  

—Matteüs 4:10, 28:17

Matteüs 16. De eerste 
gelegenheid vond plaats nadat 
Jezus onder Zijn discipelen 
een soort eerste-eeuwse 
opiniepeiling had gehouden. 
Zij hadden gesproken met 
de inwoners van Caesarea 
Filippi, het gebied ten 
noorden van het Meer van 
Galilea. Jezus vroeg: ‘Wie 
zeggen de mensen dat de 
Mensenzoon is?’ (vs. 13) 
Nadat Hij een willekeurige 
selectie aan antwoorden had 
gehoord, stelde Hij de vraag 

rechtstreeks aan de twaalf: 
‘En wie ben Ik volgens jullie?’ 
(vs. 15)

Simon Petrus verklaarde 
met zijn typerende 
onverschrokkenheid: ‘U bent 
de messias, de Zoon van de 
levende God.’ (vs. 16) Dit 
bood Jezus een uitgelezen 
kans om korte metten te 
maken met hun groeiende 
overtuiging dat Hij méér 
was dan zomaar een groot 
man. Maar dat deed Jezus 
niet. Integendeel, Hij prees 
Petrus om zijn verklaring. 
De woorden die Petrus 
gebruikte, beduidden dat 
Jezus ‘van hetzelfde wezen’ 
of ‘met dezelfde kenmerken’ 
als God was. Wetende dat de 
belijdenis van Petrus verwees 
naar Zijn goddelijkheid, 
antwoordde Jezus: ‘Gelukkig 
ben je, Simon Barjona, want 
dit is je niet door mensen van 
vlees en bloed geopenbaard, 
maar door Mijn vader in de 
hemel.’ Ook hier aanvaardt 
Jezus gewillig de aanbidding 
van een mens.

Johannes 20. Een tweede 
gesprek tussen Jezus en een 
van Zijn discipelen laat in nog 
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duidelijkere bewoordingen 
zien dat Jezus Zichzelf 
beschouwde als waardig om 
aanbeden te worden. Het 
gebeurde ruim een week 
nadat Jezus uit de dood was 
opgestaan. Alle discipelen op 
één na — Tomas — hadden 
Jezus gezien. Alle gesprekken 
ter wereld konden hem er 
niet van overtuigen dat Jezus 
leefde. Hij moest de Heiland 
met eigen ogen zien.

Toen hij en de anderen 
bijeen waren, aan het begin 
van de tweede week na de 
opstanding, verscheen Jezus 
opeens in hun midden. Hij 
vroeg Tomas om Hem aan 
te raken, zodat hij zeker 
zou weten dat dit Jezus in 
levenden lijve was. Blijkbaar 
deed Tomas wat hem gevraagd 
werd, want hij antwoordde: 
‘Mijn heer, mijn God!’ (vs. 
28) Met deze woorden vatte 
Tomas de goddelijkheid van 
Christus samen als heer en 
als God. En evenals Jezus bij 
Petrus had gedaan, prees Hij 
Tomas omdat hij er niet aan 
twijfelde dat Hij God was.

In tweeduizend jaar is 
er weinig veranderd. Zij die 

ervoor kiezen om Jezus’ claims 
niet te aanvaarden, reageren 
met stenengooiende woede 
op de suggestie dat Jezus God 
is. Zij daarentegen die Hem 
persoonlijk kennen en zien 
wie Hij werkelijk is, reageren 
met onverdeelde toewijding 
en lofprijs voor de Man die 
God is.

MAAR DEZE 
VERZEN DAN?

De verschillende 
meningen die mensen 
 erop na houden over 

Jezus, kunnen in ten minste 
twee categorieën van geloof 
worden ingedeeld. Ten eerste 
zijn er mensen die geen enkele 
andere bron dan hun eigen 
fantasie gebruiken om te 
verklaren wie Jezus volgens 
hen is. Hun opvattingen 
kunnen variëren van extreem 
belachelijk (bijvoorbeeld dat 
Hij van een andere planeet 
afkomstig zou zijn) tot redelijk 
logisch (bijvoorbeeld dat Hij 
slechts een groot zedenleraar 
was). Maar ze zijn nooit 
degelijk bijbels. Mensen uit 
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deze categorie lijken bereid 
te zijn het bijbelse verslag 
te aanvaarden wanneer dat 
verhaalt over Jezus’ liefde voor 
mensen, ontferming over de 
zieken en wijsheid voor de 
menigte, maar ze wijzen de 
Bijbel af wanneer die zegt dat 
Jezus God was.

De andere groep bestaat 
uit ‘godsdienstige’ mensen 
die beweren de Bijbel als hun 
leidraad te gebruiken, maar 
tot een andere conclusie zijn 
gekomen dan het behoudende 
christendom. De diverse 
sekten horen in deze categorie 
thuis. Deze mensen menen 
oprecht gelijk te hebben 
wanneer ze concluderen dat 
de Bijbel de bewering dat 
Jezus God is, niet ondersteunt. 
Laten we eens kijken naar 
enkele verzen die deze 
mensen gebruiken om ofwel 
hun betoog te onderbouwen, 
ofwel het dogma van Christus’ 
goddelijkheid te weerleggen.

Johannes 14:28. ‘Als je 
Me liefhad zou je blij zijn dat 
Ik naar Mijn Vader ga, want de 
Vader is meer dan Ik.’ Dit vers 
is door sommige groeperingen 
gebruikt om te ‘bewijzen’ dat 

Jezus ondergeschikt was aan 
God. Ze vragen zich af hoe 
Jezus God zou kunnen zijn, 
als God groter is dan Hij.

Om dit uit te leggen, 
moeten we eerst kijken 
naar wat Paulus leert in 
Filippenzen 2:5-8. Daar 
schrijft Paulus:

‘Laat onder u de 
gezindheid heersen die 
Christus Jezus had. Hij 
die de gestalte van God 
had, hield Zijn gelijkheid 
aan God niet vast, maar 
deed er afstand van. Hij 
nam de gestalte aan van 
een slaaf en werd gelijk 
aan een mens. En als 
mens verschenen, heeft Hij 
Zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood 
— de dood aan het kruis.’
Jezus koos ervoor 

om enkele van Zijn 
eigenschappen opzij te 
zetten om de God-mens te 
worden. Hij koos ervoor 
Zich te onderwerpen — niet 
alleen aan God de Vader, 
maar ook aan de mensen. 
Het gaat hier niet over Zijn 
aard, die natuurlijk niemand 
kan veranderen, maar over 
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Zijn doel — Zijn taak — op 
aarde. Net zoals niemand kan 
concluderen dat Jezus minder 
dan een mens werd omdat 
Hij ervoor koos de mensen te 
dienen (zie Marc. 10:45), zo 
moet niemand de conclusie 
trekken dat Jezus minder dan 
God was omdat Hij Zichzelf 
aan de Vader onderwierp 
tijdens Zijn verblijf op aarde. 
Johannes 14:28 is geen 
weerlegging van Jezus’ claim 
dat Hij God is. Integendeel, 
het toont Zijn bereidwillige 
onderwerping aan Zijn Vader 
aan gedurende Zijn 33 jaar 
onder de mensen.

Openbaring 3:14. 
‘Schrijf aan de engel van 
de gemeente in Laodicea: 
“Dit zegt Amen, de trouwe 
en betrouwbare getuige, het 
begin van Gods schepping.”’ 
De ‘Amen’ in dit vers is 
vanzelfsprekend Jezus 
Christus. Na de vaststelling 
van dat feit scheiden echter 
de wegen van hen die geloven 
in Christus’ goddelijkheid en 
van hen die dat niet geloven. 
Wie menen dat Jezus niet 
God is, stellen dat de zin ‘het 
begin van Gods schepping’ 

er duidelijk op wijst dat Jezus 
het eerste wezen was dat God 
geschapen heeft. Die aanname 
alleen al zou het einde 
betekenen van een ‘Jezus is 
God’-theologie, want hoe zou 
iemand die niet eeuwig is, de 
eeuwige God kunnen zijn? 
Laten we deze theorie eens 
onderzoeken en zien of hij 
standhoudt.

Ten eerste een essentiële 
opmerking over de vertaling 
van de zinsnede. In het 
Grieks staat er letterlijk: 
‘het begin van de schepping 
van God.’ De grammaticale 
zinsconstructie in het Grieks 
maakt het onmogelijk om het 
te vertalen met ‘door God’.

Ten tweede impliceert het 
Griekse woord voor ‘begin’ 
(archè) de actieve rol van het 
scheppen, niet de passieve rol 
van het geschapen worden. 
Jezus is dus de Beginner 
van Gods schepping, niet 
het eerste geschapen wezen. 
Deze correcte interpretatie 
van de tekst stemt overeen 
met andere Bijbelverzen die 
ons vertellen over Christus’ 
goddelijkheid en Zijn rol als 
Schepper.
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Kolossenzen 1:15. ‘Beeld 
van God, de onzichtbare, is 
Hij, eerstgeborene van heel 
de schepping.’ Iedereen weet 
wat een eerstgeborene is: 
de baby die als eerste wordt 
geboren, degene die alle 
geboorterechten krijgt. Soms 
is dat inderdaad de betekenis 
van het woord. Maar zoals 
zo veel woorden kan het ook 
een andere betekenis hebben. 
Het kan ook een rang, positie 
of privilege aanduiden. Zie 
bijvoorbeeld wat Paulus 
slechts drie verzen verderop 
stelt: ‘Hij is het hoofd van het 
lichaam, de kerk. Oorsprong 
is Hij, eerstgeborene van de 
doden.’ Het spreekt voor zich 
dat het woord ‘eerstgeborene’ 
hier een figuurlijke betekenis 
heeft. Ook in Hebreeën 12:23 
wordt het gebruikt om iets 
heel anders aan te duiden dan 
de geboorte van het eerste 
kind in een gezin.

Dan zouden we echter nog 
steeds de mogelijkheid — niet 
de zekerheid — houden dat 
het woord ‘eerstgeborene’ 
duidt op een hogere rang. Als 
er verder geen argumenten 
voor een van beide 

interpretaties zouden zijn, 
waren beide interpretaties 
acceptabel. Die argumenten 
zijn er echter wél. Er zijn met 
name twee verzen in hetzelfde 
hoofdstuk van Kolossenzen 
die hier een krachtige 
opmerking bij plaatsen. In 
Kolossenzen 1:16-17 zegt 
Paulus, verwijzend naar Jezus: 
‘Alles is door Hem en voor 
Hem geschapen. Hij bestaat 
vóór alles en alles bestaat 
in Hem.’ Hier trekt Paulus 
een duidelijke scheidslijn 
tussen het geschapene 
en de Schepper. Jezus is 
duidelijk onderscheiden 
van de schepping, omdat 
Hij betrokken was bij de 
schepping. De Schepper kan 
niet Zichzelf scheppen.

‘Alles is door  
Hem en voor Hem 

geschapen. Hij 
bestaat vóór alles en 
alles bestaat in Hem.’  

—Kolossenzen 1:16-17
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Johannes 10:34. ‘Jezus 
zei: “Staat er in uw wet niet 
geschreven: ‘Ik heb gezegd: 
“U bent goden”’?”’ Dit vers 
veroorzaakt veel beroering bij 
hen die niet willen geloven 
dat Jezus goddelijk was. ‘Jezus 
zei dat Hij God was — nou 
en?’ vragen ze. ‘Er zijn vele 
goden. Jezus noemt zelfs Zijn 
vijanden goden. Als er dus in 
Jezus’ theologie genoeg ruimte 
is voor goden die niet eens 
aan Zijn kant staan, dan is het 
niet bepaald exclusief om een 
god te zijn.’

Jezus is duidelijk 
onderscheiden van 

de schepping, omdat 
Hij betrokken was 

bij de schepping. De 
Schepper kan niet 
Zichzelf scheppen.

Zo’n gedachtegang, hoe 
logisch het op het eerste 
gezicht ook lijkt, geeft niet de 

bedoeling van Jezus’ woorden 
in Johannes 10 weer. Hij 
citeerde hier uit Psalm 82:6, 
waarin wordt geschetst hoe 
God een bijeenkomst van 
rechters binnengaat om hun 
onrechtvaardige behandeling 
van anderen te veroordelen. 
Het woord dat als ‘goden’ is 
vertaald, betekent ‘machtigen’ 
of, in dit geval, ‘rechters’.

Jezus gebruikte dit nogal 
ongewone citaat als onderdeel 
van Zijn betoog om de 
hypocrisie van Zijn vijanden 
aan de kaak te stellen. Zij 
maakten geen bezwaar tegen 
deze woorden van Asaf, 
waarin menselijke rechters 
‘goden’ worden genoemd, 
maar zij wezen wel deze 
Onschuldige af toen Hij de 
titel ‘Zoon van God’ claimde.
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HULPMIDDE-
LEN OM  
ANDEREN TE 
HELPEN

We hebben hieronder 
een aantal vragen 
voor u op een 

rijtje gezet, als hulpmiddel 
om anderen te onderwijzen. 
We raden u aan deze vragen 
te bespreken voordat het 
bijbehorende gedeelte uit dit 
boekje wordt bestudeerd — 
dus als vragen vooraf.

WAT HET OUDE 
TESTAMENT ZEGT
1. Welke waarde hebben 

de oudtestamentische 
profetieën die spreken over 
de goddelijkheid van Jezus?

2. Als er geen profetieën in 
het Oude Testament over 
Christus zouden zijn, wat 
zou dat betekenen voor uw 
beeld van Hem?

3. Welke specifieke feiten 
over Christus zouden 
volgens u beslist in een 
profetie genoemd moeten 
worden, om die profetie 
te kunnen gebruiken 

als bewijs voor Zijn 
goddelijkheid?

WAT HET NIEUWE 
TESTAMENT ZEGT
1. Waarom zou het voor 

Jezus’ tijdgenoten 
belangrijk zijn geweest om 
te zeggen dat Hij God was?

2. Wat vertelt Johannes 1:1-4 
ons over Jezus?

3. Welke verzen uit het 
Nieuwe Testament, 
naast Johannes 1:1-4, 
zou u gebruiken om de 
goddelijkheid van Jezus te 
onderbouwen?

WAT JEZUS ZELF 
ZEGT
1. Waarom zijn Jezus’ eigen 

verklaringen dat Hij God is, 
zo ontzettend belangrijk?

2. Begrepen Zijn toehoorders 
wat Jezus zei, toen Hij 
claimde God te zijn?

3. Met welke daden van 
Jezus toonde Hij Zijn 
goddelijkheid aan?
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DENK GOED 
NA VOORDAT 
U ZICH EEN 
OORDEEL 
VORMT

Stelt u zich eens voor dat 
u in een boekwinkel 
rondsnuffelt en 

een boek over integriteit 
tegenkomt. U bladert door 
de inhoudsopgave, leest een 
paar bladzijden, werpt een blik 
op het laatste hoofdstuk en 
besluit dat dit een waardevolle 
aanwinst voor uw boekenkast 
is. U betaalt de gevraagde 
! 19,95, neemt het boek 
mee naar huis en begint zich 
erdoorheen te worstelen. U 
raakt geboeid door het inzicht 
van de auteur en begint 
aantekeningen te maken, erop 
gebrand om zo veel mogelijk 
over integriteit te leren, 
zodat u uw eigen niveau van 
eerlijkheid en betrouwbaarheid 
kunt opschroeven — dat kan 
immers nooit hoog genoeg zijn.

Het is duidelijk dat de 
auteur weet waar hij over 
schrijft, dus u bedenkt 

dat u wel iets meer over 
hem te weten wilt komen. 
U bladert naar het stukje 
over de auteur achterin het 
boek. Daar staat iets als: 
‘De auteur, die beweert 
de intelligentste mens ter 
wereld te zijn, meent dat hij 
de koning van de Verenigde 
Staten is. Hij is vanuit een 
verafgelegen sterrenstelsel 
naar deze planeet gekomen. 
In zijn vrije tijd geniet de 
auteur van het schilderen van 
meesterwerken, het schrijven 
van klassiekers en het sluiten 
van vastgoeddeals ter waarde 
van miljoenen dollars.’

Nadat u het boek met een 
klap hebt dichtgeslagen, rent 
u ofwel terug naar de winkel 
om uw geld terug te vragen, 
ofwel linea recta naar de 
dichtstbijzijnde prullenbak. 
Nu u weet hoe deze auteur 
over zichzelf denkt, gelooft 
u geen woord meer van wat 
hij zegt. Zijn woorden over 
integriteit en eerlijkheid 
zijn even waardevol als een 
proefschrift over kernfysica 
geschreven door een kleuter.

Wat heeft dit fantasierijke 
verhaal met Jezus Christus 
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te maken? Het laat zien wat 
onze reactie op de Bijbel zou 
moeten zijn als Jezus niet God 
was. Het laat het ongeloof zien 
waarmee we op het verhaal 
van Jezus zouden reageren als 
Hij niet werkelijk de God-
mens zou zijn. Het toont de 
menselijke behoefte aan om 
te controleren of iemands 
woorden overeenkomen met 
zijn karakter. Als iemand een 
onbetrouwbaar karakter heeft, 
kunnen we onmogelijk zijn 
woorden geloven. Op dezelfde 
manier wordt een eerlijk en 
integer karakter gestaafd door 
betrouwbare woorden.

Als iemand een 
onbetrouwbaar 
karakter heeft, 

kunnen we 
onmogelijk zijn 

woorden geloven.

Als we deze test op Jezus 
willen toepassen, moeten we 
twee factoren in ogenschouw 

nemen. Ten eerste: Jezus’ 
leven en leer zijn toonbeelden 
van integriteit en goedheid. 
Dit feit wordt vrijwel algemeen 
erkend. Zijn daden — de 
zieken genezen, de doden 
doen opstaan, zachtmoedige 
liefde betonen — sluiten 
aan bij Zijn leer over 
vriendelijkheid, mededogen en 
deugdzaamheid. We kunnen 
dus concluderen dat Jezus 
een deugdzaam, betrouwbaar 
Persoon is.

De tweede factor om bij stil 
te staan is het feit dat Jezus 
claimde gelijk aan God te 
zijn, Gods Zoon te zijn, God 
te zijn. Deze claims werden 
gestaafd door de woorden en 
daden van Zijn volgelingen en 
betwist door de woorden en 
daden van Zijn vijanden.

Door deze twee factoren 
resten ons slechts drie 
serieuze opties als antwoord 
op de vraag wie Jezus is.

1. Een misleide 
krankzinnige. Als Jezus 
niet God is, dan kan Hij van 
grootheidswaanzin worden 
beschuldigd. Maar zij die 
Hem het beste kenden, zagen 
in dat Jezus’ aanspraak op 
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goddelijkheid niet bizar was. 
Zij wisten dat die bewering 
volledig strookte met wie Hij 
toonde te zijn.

2. Een grote 
leugenaar. Als Jezus niet 
God is, dan zou Hij gewoon 
een leugenaar kunnen 
zijn geweest. In dat geval 
zou Hij hebben moeten 
weten dat Hij niet was wie 
Hij beweerde te zijn. Hoe 
meer we ons in Zijn leven 
verdiepen, des te moeilijker 
wordt het dit te geloven. 
Hoe zou Hij op alle andere 
punten één en al eerlijkheid 
en geloofwaardigheid 
kunnen uitstralen, als Hij 
over dit ene belangrijke punt 
voortdurend loog? Hoe zou 
Hij zo vele godvrezende 
mensen kunnen misleiden, 
door zoiets goddeloos te 
doen? Hoe zou iemand die zo 
zedelijk overkomt, zo’n grote 
leugenaar kunnen zijn?

3. God. De woorden en 
daden van Jezus bevestigen 
deze optie het meest. Jezus 
vervulde de profetieën over 
Degene die God op aarde 
zou zijn. Hij vertoonde de 
kenmerken van de eeuwige 

God. Zondige mensen 
constateerden dat Hij zonder 
zonde was. Hij kende de 
Schriften als geen ander. Hij 
deed dingen die alleen God 
doen kan.

Een krankzinnige kan van 
alles claimen, maar hij kan 
zijn claims niet waarmaken. 
Dat deed Jezus wél. Een 
leugenaar kan mensen 
geweldig voor de gek houden, 
maar hij kan wat hij zegt niet 
bewijzen. Jezus echter werd 
geboren waar de God-mens 
geboren zou worden, leefde 
zoals de God-mens hoorde te 
leven, stierf zoals de God-
mens moest sterven, en kwam 
weer tot leven zoals alleen  
de God-mens weer tot leven 
kon komen.

Wie is Jezus volgens 
u? U kunt slechts kiezen 
uit deze drie opties. Maar 
wees gewaarschuwd. Als 
u Hem als iets anders dan 
God beschouwt, brengt u 
uw onsterfelijke ziel in groot 
gevaar. Alleen wanneer u 
erkent dat Jezus God is, 
kunt u Hem als de bron 
van uw leven zien. Alleen 
wanneer u heel Gods Woord 
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gelooft — niet alleen met 
betrekking tot Jezus’ leven, 
maar ook met betrekking tot 
Zijn goddelijkheid — zult 
u het belang van Zijn dood 
begrijpen. Denk goed na 
voordat u zich een oordeel 
over Jezus vormt. Uw eeuwige 
leven hangt ervan af.

 

WAT U NIET 
OVER HEM 
KUNT ZEGGEN
Uit: Onversneden christendom 
(Mere Christianity)
van C.S. Lewis

Wat ik nu probeer te 
 doen, is voorkomen 
 dat iemand de 

werkelijk domme opmerking 
over Hem maakt die mensen 
vaak maken: ‘Ik ben bereid te 
erkennen dat Jezus een groot 
zedenmeester was; maar Zijn 
claim dat Hij God is, aanvaard 
ik niet.’ Dat is precies de 
uitspraak die we niet moeten 
doen. Een mens die gewoon 
een mens was en de dingen 
zei die Jezus zei, zou geen 

groot zedenmeester zijn. Hij 
zou een krankzinnige zijn — 
op hetzelfde niveau als de 
man die beweert een gekookt 
ei te zijn — of anders de 
duivel uit de hel. U moet een 
keuze maken. Ofwel deze man 
was, en is, de Zoon van God 
— ofwel een krankzinnige, of 
iets wat nog erger is. U kunt 
Hem het zwijgen opleggen 
door Hem een dwaas te 
noemen, u kunt op Hem 
spugen en Hem doden als 
een demon; of u kunt Hem te 
voet vallen en Hem Heer en 
God noemen. Maar laten we 
niet aan komen zetten met 
zulke neerbuigende onzin dat 
Hij een groot menselijk leraar 
was. Die keuze heeft Hij ons 
niet gelaten.

Ofwel deze man  
was, en is, de Zoon 
van God — ofwel 

een krankzinnige, of 
iets wat nog erger is. 

—C. S. Lewis
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We worden dus voor 
een angstaanjagende keuze 
gesteld. Deze man over wie we 
het heben, was (en is) ofwel 
precies wie Hij zei te zijn, 
ofwel een krankzinnige, of 
iets verschrikkelijkers. Mijns 
inziens ligt het voor de hand 
dat Hij noch een krankzinnige, 
noch een kwade geest was; 
en daaruit volgt dat — hoe 
vreemd of angstaanjagend 
of onwaarschijnlijk het ook 
lijkt — ik het standpunt moet 
aanvaarden dat Hij God was 
en is.

WAT IS UW 
ANTWOORD?

De vraag die u moet 
beantwoorden, is een 
 eenvoudige.

Het is niet: ‘Hoe denkt 
u over een bepaalde 
godsdienst?’

Het is niet: ‘Hoe denkt u 
over christenen?’

Het is niet: ‘Wat voor 
goede werken hebt u de 
laatste tijd gedaan?’

Het is niet: ‘Wat zijn de 
tradities van uw kerk?’

De vraag die tussen elk 
mens en God in staat, is 
deze: ‘Kiest u voor of tegen 
Jezus?’

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader 
komen dan door Mij’ (Joh. 
14:6). Paulus en Silas zeiden: 
‘Geloof in de Heer Jezus en 
u zult gered worden’ (Hand. 
16:31). Lucas schreef: ‘Door 
niemand anders kunnen 
wij worden gered, want Zijn 
naam is de enige op aarde 
die de mens redding biedt’ 
(Hand. 4:12). En Paulus zei: 
‘Het is God die door Christus 
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de wereld met Zich heeft 
verzoend’ (2 Kor. 5:19).

‘Het is God die  
door Christus de 
wereld met Zich 
heeft verzoend.’  

—2 Kor. 5:19

De boodschap is duidelijk: 
geloof in Jezus is de enige 
weg tot God. Dus hoe denkt u 
over Jezus? Staat u toe dat de 
bedrieglijke woorden van een 
filosoof u wantrouwig maken 
tegenover de Heiland? Staat 
u toe dat een handigheidje 
van een vertaler de reden is 
dat u Jezus afwijst? Laat u de 
overpeinzingen van gewone 
mensen zwaarder wegen 
dan de boodschap van de 
Almachtige God?

Doet u dat alstublieft niet. 
Geloof Jezus op Zijn woord. 
Vertrouw op Zijn offer voor 
uw zonden aan het kruis 
op Golgota. Dan zult u de 
vreugde vinden die voortkomt 

uit het kwijtschelden van 
de straf op uw zonden. Hoe 
denkt u over Jezus? Dat is de 
belangrijkste vraag die u ooit 
zult beantwoorden.
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