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Inleiding 
 

Wie is Jezus? Schilderkunst en literatuur, muziek en film geven de meest uiteenlopende 

voorstellingen, die soms felle discussies uitlokken. Denk alleen maar aan de discussies 

die gevoerd zijn en worden rondom de film “The Passion of the Christ”. 

De beelden van Jezus in de geschiedenis en de culturen laten zien hoe wisselend het 

beeld is dat mensen zich van Jezus vormen: de Zoon van God, de Verlosser, het lichtend 

voorbeeld, de wijsheidsleraar, de charismatische profeet, de spirituele mens, de 

partijganger van de armen, de herder, de arts van de zielen, de broeder van de 

gefolterden, de politieke Messias, de jood Jezus, de zwarte Jezus, Jezus mijn goede 

vriend, enzovoorts. Men zou een theologie- of cultuurgeschiedenis kunnen schrijven aan 

de hand van dit thema. 

Jezus blijkt mensen van verschillende levensvisies iets te zeggen te hebben, mensen 

binnen de kerk, maar ook joden, moslims, marxisten, humanisten, aanhangers van New 

Age…. 

Het beeld dat mensen zich van Jezus vormen, blijkt op allerlei wijze door de 

tijdsomstandigheden en de culturele context beïnvloed te worden. Hoe hebben we dit te 

beoordelen? Is elk beeld van Jezus legitiem? In Efeze 1:17 lezen we: ‘[…] opdat de 

God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van 

wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen’, het is dus mogelijk Hem krom te 

kennen. Dit is wat men op vele plaatsen tegenkomt, vroeger en nu. 

De apostolische verkondiging van het evangelie, de taak van de kerk, wordt omschreven 

met het woord ‘overleveren’. Maar ‘overleveren’ heeft zowel in het Grieks als in het 

Nederlands een dubbele betekenis: overdragen en verraden.  

Dat geeft te denken. 

We zullen onze beelden altijd weer moeten bijstellen en laten corrigeren. 

We belijden dat alleen de Heilige Geest ons Jezus Christus doet kennen (1 Kor. 12:3). 

En de Geest brengt ons samen in de gemeenschap van de kerk van alle eeuwen en 

plaatsen, die temidden van alle verwarring en onzekerheid belijdt: “Ik geloof in Jezus 

Christus, Gods eniggeboren Zoon, Onze Here!”. 

Een van de oudste symbolen die we in de tweede eeuw al aantreffen, is het symbool van 

de vis, ichtus (ιχθύς) in het Grieks. 
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Aanvankelijk als aanduiding van de wonderbare spijziging bedoeld, gaat de betekenis 

van dit symbool al vroeg op Christus over.  

De letters van het ICHTUS als acrostichon gelezen, vormen de beginletters van de 

woorden: Jesous Chritous, Theou Huios, Sootèr, dat wil zeggen: Jezus Christus, Zoon 

Gods, Verlosser. In dit ‘geheimschrift’ is ook een protest tegen de keizerverering te 

beluisteren.1 De geschiedenis van de kerk en theologie is een voortdurende worsteling 

om de zin van deze belijdenis te verstaan. 

In het kader van het Evangelisch Leerhuis willen we een tipje van de sluier oplichten 

van de Christologie2 zoals deze in de kerkgeschiedenis beleden is en in de evangelicale 

theologie toegepast wordt. 

 

 

1  Zoon van God 
 

Bij de doop van Jezus in de Jordaan zei een stem uit de hemel: ‘Deze is mijn 

geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb.’(Mat. 3:16) 

Op de berg, toen Jezus’ heerlijkheid werd gezien, kwam de stem weer: ‘Deze is 

mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem.’(Marc. 9:7) 

Het evangelie naar Johannes geeft een verklaring hiervan. Jezus is Gods enige 

Zoon. Zijn hele leven en het doel daarvan is het werk van zijn Vader te doen. ‘Ik 

en de Vader zijn één’(Joh. 10:30), zei Jezus. Hij was bij de Vader voor de wereld 

was (Joh. 1:1-2). Zij zijn tot in eeuwigheid één. Omdat Jezus de goddelijke natuur 

heeft en zonder zonde is, kon Hij volkomen betalen voor de zonde van de hele 

wereld, in alle tijden.  

En nu: ‘[…] wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de 

rechtvaardige.’(1 Joh. 2:2). Verder was de belijdenis dat Jezus de ‘Zoon van God’ 

is elementair in de leer van de apostelen aanwezig (2 Kor. 1:19; Gal. 2:20; 1 Joh. 

4:15; 5:5, 13). De titel moet gezien worden als een synoniem voor Messias (Ps. 2:7; 

Mat. 16:16; 62:63; 27:40) en als aanduiding van goddelijkheid door een unieke 

relatie met de Vader (Joh.5:18).  

                                                
1 In de tijd van de Romeinse keizers was er sprake van verering van de keizer, hieraan werden de onderdanen 
vaak verplicht mee te doen. Voor de Christenen was er echter maar één Heer, Jezus, en konden zij niet mee doen 
aan deze verering wat vaak vervolging tot gevolg had. 
2 Leer omtrent de persoon van Christus. 
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Soms is de laatste betekenis duidelijk aanwezig (zoals in het evangelie naar 

Johannes), en soms is deze verborgen (zoals in de eerste drie evangeliën).3 

 

In het Oude Testament wordt de benaming ‘Zoon van God’ af en toe voor engelen of 

bovennatuurlijke wezens gebruikt (Job 38:7, Dan. 3:25). Enkele Messiaanse profetieën 

noemen de komende Messias ‘Zoon van God’ (2 Sam. 7:12-14, Ps.2:7). Het Nieuwe 

Testament werkt deze betekenis verder uit en benadrukt de exclusiviteit ervan. 

Hoewel alle mensen in zekere zin kinderen van God zijn, is Jezus dé Zoon van God. 

Paulus maakt onderscheid tussen Jezus, die de natuurlijke Zoon van God is, en de 

gelovigen, die zijn geadopteerde zonen zijn. Hun relatie met God is heel anders dan die 

van Jezus, al kunnen beide ´zonen van God´ genoemd worden. 

We zullen hier verder op in gaan bij de behandeling van het begrip ´adoptie´. Ook in de 

eerste brief van Johannes wordt Jezus ´de Zoon´ genoemd en de gelovigen ´kinderen´. 

Jezus´relatie met God is iets buitengewoons, dat wordt uitgedrukt in de benaming ´Zoon 

van God´.  

De Vader-Zoon relatie tussen Jezus en God blijkt in het Nieuwe Testament op 

verschillende manieren. Ten eerste noemt Jezus God rechtstreeks ‘Vader’, waarbij Hij 

het intieme Arameese ‘Abba’ gebruikt (Marc.14:36; Mat. 6:9; 11:25-26; 26:42; Luc. 

23:34, 46). Ten tweede blijkt uit een aantal passages dat de evangelisten Jezus als de 

Zoon van God beschouwden, of dat Jezus God als zijn Vader behandelt, ook waar dat 

niet met zoveel woorden wordt gezegd (Marc. 1:11; 9:7; 12:6; 13:32; 14:61-62; 15:39). 

Ten derde is het hele evangelie van Johannes doortrokken van de Vader-Zoon relatie 

(o.a. Joh. 5:16-27; 7:1-26), waarbij opvalt hoezeer de Vader en de Zoon één van wil en 

bedoeling zijn. Hieruit blijkt hoe nauw de band van Jezus en God in de ogen van de 

eerste christenen was. Op elk niveau, in Jezus’eigen woorden en in de indruk die de 

eerste gemeente van Hem had, wordt in het Nieuwe Testament zichtbaar dat Jezus een 

uniek, intieme relatie met God had, die door de opstanding openlijk aangetoond werd 

(Rom. 1:3-4).  

Het is belangrijk hierbij aan te tekenen dat de christelijke leer dat Jezus de ‘Zoon van 

God’ is, niet moet worden opgevat alsof God de fysieke vader van Jezus was. Voor 

moslims is een dergelijke opvatting van de naam ‘Zoon van God’ ittikhadha, een 

ketterij. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Het gaat bij deze titel van Jezus 

                                                
3 P. Toon, New International Bible Dictionary, Grand Rapids 1987, p. 957. 
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om de relatie, dat wil zeggen, de naam verklaart Jezus’unieke status in relatie tot God, 

en dus, volgens de christelijke traditie, zijn unieke rol als drager van de goddelijke 

openbaring en degene die Gods heil tot stand brengt. 

Hoe uniek die verhouding was, blijkt uit het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde, 

vooral uit de aanspraak: ‘Onze Vader […]’(Mat. 6:9). Jezus reserveert dit ‘onze’ voor 

zijn leerlingen. Hij sluit zichzelf daar nooit bij in. Hij maakt, zoals uit Johannes 2:17 

blijkt, onderscheid tussen ‘Mijn Vader’ en ‘uw Vader’. Vele nieuwtestamentici zijn van 

oordeel dat hier de oorsprong ligt van de hele latere christologische ontwikkeling. Dat 

betekend dus dat de Christusbelijdenis, zoals we die op vele plaatsen in het Nieuwe 

Testament in tal van titels verwoord vinden, rust in de zelfopenbaring van Jezus zelf, in 

zijn zelfverstaan en zijn zelfgetuigenis. Hier komen we later nog op terug.  

Jezus wordt wel Zoon van God genoemd (Mk. 1:11; 9:7; Mk. 5:7; 14:61). 

Zelf noemt Hij Zich 'Zoon'. Velen zien de doop van Jezus in de Jordaan als het 

beslissende keerpunt in Jezus' leven. Daar wordt Hij door de Vader Zoon genoemd. 

'Gij zijt Mijn Zoon, de Geliefde, in U heb lk Mijn welbehagen.'(Mk. 1 :1 1). Dit keerpunt 

wordt gezien als de adoptie van Jezus tot Zoon van God. Dat wil zeggen dat Jezus 

iemand werd die Hij voorheen nog niet was. Deze christologie wordt adoptianisme 

genoemd. Jezus´Messiaanse taak is echter afgeleid van zijn Zoonschap en niet 

andersom. Jezus wist zich niet geroepen tot de Messiaanse bediening omdat Hij door 

God geadopteerd werd tot geliefde Zoon. Nee, het is juist andersom. Hij was en is de 

Zoon, de preëxistente4 Geliefde, en daarom kon Hij als God/mens de Messiaanse 

opdracht5 vervullen )zie vooral (Mat. 11:25-27). Het zelfbewustzijn van Jezus als Zoon 

van God de Vader komt daarin duidelijk tot uitdrukking. Jezus kent de Vader zoals de 

Vader Hem kent. De kennis die Hij van de Vader heeft is dus direct, intuïtief en 

onmiddellijk. Er is sprake van Godsverbondenheid. Jezus werd ook als Gods Zoon 

herkend. Maar dan gebiedt Hij meestal tot zwijgen over dit Messiaanse geheim6 (Mark. 

1:43vv.; 1:34; 3:11vv.; 5:43; 7:36; 8:30; 9:9). Vooral in het evangelie naar Johannes 

wordt de relatie Vader-Zoon sterk voor het voetlicht gebracht (Jezus noemt God 106x 

Vader, 24x mijn Vader). Het boek is dan ook geschreven ‘opdat gij gelooft, dat Jezus is 

de Christus, de Zoon van God […]’(Joh. 20:31a). 

 

                                                
4 Pre=voor, existentie=bestaan, hier wordt het bestaan van Jezus voor de aanvang van de tijd bedoeld, eeuwig. 
5 Op deze opdracht komen we terug in hoofdstuk 9. 
6 In hoofdstuk 13 over Jezus’ prediking gaan we hier wat verder op in. 
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De heilsbetekenis van het woord, de Zoon, is dat Hij bevoegdheid heeft met betrekking 

tot het kindschap van God. Hij geeft leven dat eeuwigheidkwaliteit heeft. Hij is de Zoon 

in absolute zin. Zij die zijn naam7 geloven, zijn door Hem kinderen van God. 

Jezus is van eeuwigheid de Zoon van de Vader. Hij is niet op een bepaald moment, 

bijvoorbeeld bij zijn opstanding, de Zoon geworden en als zodanig geadopteerd. 

Handelingen 2:36 en Romeinen 1:4 geven geen aanleiding tot deze zienswijze. In beide 

teksten gaat het over proclamatie van Hem, wiens zoonschap door mensen ontkend en 

weersproken werd, maar door God in de verhoging en de opstanding met kracht bekend 

gemaakt wordt. We kunnen zeggen dat de opstanding een nieuwe fase in de 

zelfopenbaring van Jezus markeert. 

‘Men moet dan ook niet vragen: Wanneer werd Jezus tot de Zoon van God; bij Zijn 

geboorte, bij Zijn doop, bij de verheerlijking op de berg? Op al die momenten horen wij 

de bevestiging van het goddelijk Zoonschap keer op keer, maar de werkelijkheid ervan 

voert terug naar de eeuwigheid toen tijd en ruimte nog niet geschapen waren.’8 

 

Nu we (kort) hebben gekeken naar wat het Zoonschap van God inhoudt willen we nog 

even stilstaan bij wat dat voor ons betekent. Wat kunnen we daar nu mee? 

We willen dit doen door te kijken wat de Nederlandse theoloog dr. H. Berkhof hier, in 

helaas nogal lastige bewoordingen, over te zeggen had: 

‘Het zoonschap van Jezus is naar zijn oorsprong en dus ook naar zijn representatieve 

kracht uniek. Maar naar zijn inhoud is het datgene waartoe de hele mensheid via de 

verbondsweg van Israël geroepen is. Hier zien we wat wij, wat Israël, wat Israëls 

representanten hadden moeten doen en zijn, maar waarin kennelijk allen gefaald 

hebben. Daarom gaat het zoonschap van Jezus ons aan als datgene waarin Hij juist 

krachtens zijn eigensoortigheid ons wil betrekken. De exclusiviteit is hier de 

voorwaarde voor de inclusiviteit. Wij moeten Hem gelijk worden, maar krachtens zijn 

voor-gaan en in blijvende afhankelijk daarvan. Treffend en zorgvuldig wordt die 

dubbelheid in het Nieuwe Testament uitgedrukt, als Jezus de ‘eersteling’ wordt 

genoemd en als gezegd wordt dat wij geen natuurlijke, maar ‘aangenomen zonen’ zijn, 

                                                
7 Voor een studie over de bijbelse betekenis van een naam zie de bijlagen. 
8 J. Verkuyl, De kern van het christelijk geloof, Kampen 1992, p.223. 
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bestemd om als ‘mede-erfgenamen van Christus’‘aan het beeld van de Zoon 

gelijkvormig te worden’.9 

 

 

2  Zoon des mensen en lijdende Knecht 

 
Dit is de naam die Jezus zelf het meeste heeft gebruikt, 82 keer (69x in de 

synoptische evangeliën10 en 13x bij Johannes); hij zegt ons veel over Hem. De Heer 

nam de uitdrukking over uit het visioen van Daniël van ‘iemand gelijk een 

mensenzoon’(Dan. 7:13-14), die toch Gods eeuwige heerschappij had. Zijn 

koninkrijk, zegt Daniël, zal nooit eindigen. De Bijbel leert duidelijk dat Jezus een 

echt mens was. Hij maakt zich volkomen één met de mensheid. Als de ‘Zoon des 

mensen’ is Hij gekomen om te dienen en zijn leven te geven tot redding der 

mensen. ‘De Zoon des mensen moet lijden […] Hij zal ter dood gebracht worden, 

maar na drie dagen weer opstaan’(Luc. 9:2). Als de ‘Zoon des mensen’ heeft Jezus 

de zonde en dood overwonnen. 

 

Het lijkt alsof ‘Mensenzoon’ eenvoudig de tegenhanger is van ‘Zoon van God’. Deze 

term benadrukt Christus’menselijkheid zoals de andere zijn goddelijkheid weergeeft. Zo 

simpel is het echter niet. ‘Mensenzoon’ (in het Hebreeuws ben-adam en in het Aramees 

bar nasha) wordt in het Oude Testament in drie verbanden gebruikt: 

 

1 als speciale aanspreektitel voor de profeet Ezechiël; 

2 voor een eschatologische11figuur uit Dan. 7.13-14, wiens komst het einde van 

de geschiedenis en het aanbreken van Gods oordeel aankondigt; 

3 om het contrast aan te geven tussen de nederigheid en zwakheid van de 

menselijke natuur en de verheven status van God en de engelen (Num. 23:19; 

Ps. 8:5). 

 

                                                
9 H. Berkhof, Christelijk geloof, Nijkerk 1985, p.282. 
10 Zo worden de eerste drie evangeliën, Matteüs, Marcus en Lucas, genoemd, omdat deze veel overeenkomsten 
en overlappingen hebben. Synopsis betekent letterlijk; samenvatting, kort overzicht. 
11 Eschatologie betekent leer van de eindtijd. Hier wordt dus een figuur bedoeld die in de eindtijd zal optreden. 
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De derde betekenis heeft natuurlijk met Jezus’menselijkheid te maken en zal 

waarschijnlijk de basis zijn voor sommige plaatsen waar het woord in het Nieuwe 

Testament voorkomt, vooral waar het gaat over Jezus’nederigheid en zijn bereidheid 

met anderen te lijden. 

Maar het meest valt het gebruik van deze naam op, waar het verwijst naar een 

toekomstige rechter. Dit is in elk geval de betekenis in het visioen van Daniël. In een 

van zijn visioenen over het toekomstige oordeel ziet Daniël iemand die hij ‘een 

mensenzoon’ noemt, en die de wereld komt oordelen. Ook in de evangeliën is het de 

aanduiding voor een rechter die in de toekomst met heerlijkheid zal verschijnen. 

Wanneer deze naam voor Jezus gebruikt wordt, wordt daarmee benadrukt dat de 

nederige figuur van Jezus tijdens zijn aardse leven dezelfde is als de rechter die aan het 

einden der tijden optreedt. De geloofsbelijdenis van Nicea12noemt Jezus degene ‘die in 

heerlijkheid zal wederkomen om de levenden en de doden te oordelen’; dit weerspiegelt 

de nieuwtestamentische opvatting van Jezus als de komende rechter.13 Ook benadrukt 

het dat Jezus het goddelijke gezag bezit om te oordelen. 

 

‘Zoon des mensen’ is de naam die Jezus in de evangeliën op zichzelf toepast. Met welke 

bedoeling? Dat is sinds lang in discussie. Bij de synoptici noemt Jezus zichzelf vooral 

zo, wanneer er sprake is van zijn nederigheid en soberheid, zoals we hierboven reeds 

zagen (Mat. 8:20; Luc. 9:58), van zijn lijden en sterven (Marc. 8:31) en van zijn 

verschijning in heerlijkheid (Marc. 13:26). De twee laatste elementen vinden we ook 

enigszins bij Johannes, maar hij heeft daarnaast als nieuwe elementen: de preëxistentie 

in, de nederdaling uit en de opvaart naar de hemel van de ‘Zoon des mensen’(1 

Joh.1:52; 3:13; 6:27, 62). Vooral met het oog op dit laatste is het niet aannemelijk, dat 

‘Zoon des mensen’ alleen maar zou duiden op Jezus’waarachtige mensheid, tegenover 

de titel ‘Zoon van God’ als aanduiding voor zijn waarachtige Godheid.14 Wij zullen 

vooral verband moeten zoeken met zijn titel ‘tweede Adam’, die in de literatuur uit die 

tijd ook voorkwam en ook aan Paulus bekend moet zijn geweest (1 Kor. 15:45). Op de 

achtergrond staat Daniël 7:13, waar sprake is van ‘iemand, gelijk een mensenzoon’ die 

komt ‘met de wolken des hemels’. Ook hier gaat het om een mens die iets meer dan ‘een 

mens’is. Hij is preëxistent. Hij komt volgens vers 18 om het volk van de ‘heiligen des 

                                                
12 Zie de bijlagen voor o.a. de geloofsbelijdenis van Nicea. 
13 Zie bijv. 2 Tim. 4:1 
14 H.M. Matter, Christelijke encyclopedie deel 6, Kampen 1961, p.711. 
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Allerhoogsten’ te verlossen, en hier speelt op de achtergrond waarschijnlijk de idee van 

een hemelse Adam, die de mens vertegenwoordigt zoals God hem had gewild. We 

zouden kunnen spreken van een hemelse dubbelganger van de eerste mens zoals hij 

vóór de zondeval was. De Adam (Mens) zal straks op de aarde verschijnen en zal een 

nieuwe paradijstoestand inluiden. 

Wanneer we mogen aannemen, dat deze gedachten in vrij brede kring geleefd hebben 

onder Jezus’tijdgenoten hebben we in de titel ‘Zoon des mensen’ te doen met een 

zogeheten accommodatie: Johannes de Doper ‘is’ Elia, zo ‘is’ Jezus de ‘Zoon des 

mensen’, of om met Paulus te spreken ‘de laatste (of eschatologische) Adam’, die het 

paradijs weer op aarde zal laten dalen (1 Kor. 15:45). 

In Daniël 7 blijkt in de titel echter een sterk collectief element te zitten. Zoals in Jesaja 

53 de ‘knecht des heren’ kan zien op een enkeling, maar ook op de vrome rest van 

Israël, kan de ‘zoon des mensen’ uit vers 13 zien op een enkeling, maar ook op een heel 

volk, dat in deze enkeling zijn corporatieve vertegenwoordiging vindt. Dat volk wordt 

in vers 18 genoemd: ‘de heiligen des Allerhoogsten’. Die hebben daar in één keer de rol 

van de ‘Zoon des mensen’ overgenomen. Deze dubbele betekenis moeten we ook in de 

evangeliën vermoeden. In Marcus 2:28 wordt gezegd, dat de ‘Zoon des mensen’ ‘dus’ 

heer is over de sabbat. Dit ‘dus’ heeft betrekking op vers 27, waar alleen gezegd wordt, 

dat de sabbat er is voor de mens. Het klopt dus schijnbaar niet. Maar het klopt eigenlijk 

op prachtige wijze, want de ‘Zoon des mensen’is hier Jezus plus het ‘volk’ van de 

‘heiligen des Allerhoogsten’ , dus hier Jezus discipelen. Zoals Adam een corporatieve 

eenheid of identiteit vormt met de verloren ‘mens’, zo doet Jezus als de ‘Zoon des 

mensen’ dat met de ‘mens’ , die door Hem behouden wordt! 

 
De evangeliën laten zien dat Jezus meestal van zichzelf zegt dat Hij de ‘Zoon des mensen’is.15 
We zagen reeds dat dit een aanduiding is uit Daniël 7:13. De onderliggende betekenis, het 
idioom, is ‘mens’ of ‘sterveling’. Dit zien we ook terug in Psalm 8 en in geheel Ezechiël. 
Wat echter opvalt aan ‘Zoon des mensen’ in de evangeliën, is dat het letterlijk vertaald wordt 
i.t.t. de hiervoor genoemde betekenissen. In het Grieks zou er namelijk anthropos (ανθροπος), 
het woord voor mens, moeten staan, maar dat is niet zo vertaald. ‘Zoon des mensen’ is letterlijk 
vertaald. Sommige theologen beweren dat Jezus er origineel ook deze betekenis bedoelde. Deze 
interpretatie kan echter niet in alle passages in de evangeliën verklaren waar ‘Zoon des mensen’ 
voorkomt, omdat daar de betekenis van gewoon ‘mens’ niet past. Daarom hebben anderen 
elders gezocht naar de achtergrond van Jezus’gebruik van deze term. In het apocalyptische16 
document 1 Enoch, wordt ‘Zoon des mensen’ gebruikt als een Messiaanse aanduiding. 

                                                
15 P.J. Achtemeier, Introducing the New Testament, Its Literature and Theology, Grand Rapids 2001, p. 233-234. 
16 In de tijd tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament ontstond er binnen het Jodendom een vorm van 
visionaire literatuur onder de naam ‘apocalyptiek’ (van een Grieks woord, dat ‘openbaar maken’ betekent). De 
Joden leefden toen in moeilijke tijden en deze geschriften dienden om het volk van God aan te moedigen, met de 
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Andere Joodse geschriften schijnen deze aanduiding ook te bedoelen. Toch zien we wanneer 
Jezus aan zijn discipelen vraagt: ‘Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?’(Luc. 9:18), dit een 
typische profetische stelling uitlokt. De discipelen noemen Hem Messias, maar niemand noemt 
Hem de ‘Zoon des mensen’. Niet eens zijn discipelen noemen Hem zo. Dit maakt het 
onwaarschijnlijk dat ‘Zoon des mensen’ een bekende Messiaanse aanduiding was in die tijd. 
Zoals we hierboven reeds lazen, refereert Daniël 7 aan ‘iemand gelijk een mensenzoon’, die als 
een vertegenwoordiger van de heiligen van de Allerhoogste optreed, die heerschappij ontvangt 
van God. Net als de verschillende beesten in Daniël 7 betrekking kunnen hebben op 
koninkrijken (Perzië, Griekenland), als ook op hun heerser of koning, zo kan ‘Zoon des mensen’ 
betrekking hebben op het volk Israël als op hun heerser. Sommigen hebben dan ook het idee 
gesuggereerd van een gemeenschappelijke interpretatie van de term ‘Zoon des mensen’, die 
Jezus gebruikte om zichzelf aan te duiden in gezelschap met de gelovigen die zich om Hem 
geschaard hadden. Zij zouden zo in zijn bestemming delen en Hij in die van hen. 
Voor deze benadering van de term ‘Zoon des mensen’ is zeker wat te zeggen. 
Zo blijven we dus met een soort enigma, mysterie zitten. Het is moeilijk te zeggen hoe 
Jezus’tijdgenoten Hem begrepen als Hij zichzelf aanduidde met ‘Zoon des mensen’, terwijl dit 
in de evangeliën steeds voorkomt. Het is zelfs zo, vreemd genoeg, dat terwijl de evangeliën 
Jezus als de ‘Zoon des mensen’ en zelden als Messias aanduiden, de situatie in de rest van het 
Nieuwe Testament precies andersom is. Daar wordt aangenomen dat Jezus de Messias is, en 
slechts een aantal passages buiten de evangeliën duiden Hem aan als ‘Zoon des mensen’(Hand. 
7:56; Heb. 2:6; Opb. 1:13, 14:14). Als we naar de evangeliën zelf kijken, zien we dat de ‘Zoon 
des mensen’ vaak gezien wordt als degene die voor God zal oordelen (Luc. 12:8). Dit zou prima 
passen bij het beeld dat Jezus schetst als Hij het komende oordeel van God aankondigt. Zo is het 
ook Jezus’claim dat Hij op de ereplaats zal zitten aan Gods rechterhand om te oordelen, waarom 
Hij veroordeeld wordt om Godslastering (Marc.14:62). Toch presenteren de meest bekende 
gedeelten uit de evangeliën de ‘Zoon des mensen’ niet als een machtige rechter, maar één die 
verwacht te lijden en te sterven. Dit spanningsveld zien we ook in Daniël 7, waar recht en 
herstel wordt beloofd aan de ‘Zoon des mensen’, echter na een periode van beproeving en 
onderdrukking. 
Het contrast tussen de lijdende ‘Zoon des mensen’ uit de evangeliën en de regerende Messias uit 
handelingen en de brieven, zou juist de keuze van Jezus om de term ‘Zoon des mensen’ te 
gebruiken kunnen verhelderen. De voorkeur van de vroege kerk om Jezus met Messias aan te 
duiden, volgt op Jezus’opstanding, zijn verhoging bij God en het opnemen van zijn Messiaanse 
taak. Voor de zoon des mensen uit Daniël zien we dan ook een periode van beproeving en 
lijden, zelfs een periode van afwezigheid (!), voordat de ‘Zoon des mensen’ ‘heerschappij en 
eer en koninklijke macht’ wordt gegeven, ‘die niet zal vergaan […], dat onverderfelijk is’(Dan. 
7:14). 
Toen Jezus op aarde was duidde de term Messias op een zichtbare Davidische koning en een 
heersende koning van Israël. ‘Zoon des mensen’ was toen een algemeen bijbels beeld, zonder 
dat daar een beeld van heersen, glorie en koningschap bij geassocieerd werd. De vroege kerk 
stopte daarom de term ‘Zoon des mensen’te gebruiken, nu zij geloofde dat Jezus’beproeving 
over was en dat zijn heerschappij door God was ingesteld. Met Messias somde de vroege kerk 

                                                                                                                                                   
verzekering dat God de geschiedenis in zijn hand heeft en dat Hij uiteindelijk zal overwinnen. Deze visioenen 
zijn vol van symbolen en ongewone voorstellingen. Dit soort visioenen zien we ook hier en daar bij de 
oudtestamentische profeten. Ezechiël maakte er gebruik van, met name het visioen van Gog en Magog. Het 
tweede deel van Daniël is ook in deze stijl geschreven, evenals een gedeelte van Zacharia. In het Nieuwe 
Testament is het boek Openbaring een ‘apocalyps’. De schrijver gebruikt daar veel symbolen die ook te vinden 
zijn bij Ezechiël, Daniël en Zacharia. Toch stond het bij hem in een geheel nieuw licht; want met de komst van 
Christus was het nieuwe tijdperk aangebroken. Het is vaak moeilijk deze visioenen te begrijpen. Ze verwijzen 
meestal naar gebeurtenissen en mensen die bekent waren bij de eerste lezers en tegelijk zijn ze geschreven in een 
soort gecodeerde taal, een soort geheimschrift, geschreven zodat alleen de gelovigen (en niet hun vervolgers) het 
konden begrijpen. Als er vreemde dieren of buitenproportionele menselijke figuren worden beschreven, moeten 
we niet vergeten dat deze niet bedoeld zijn om in letterlijke zin opgevat te worden. Het zijn kleurrijke symbolen, 
die een beeld geven van hoe kwade machten Gods volk kunnen bedreigen en hoe God deze machten uiteindelijk 
zal overwinnen. 
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haar belijdenis op, dat Jezus van Nazareth de Messias was (is), die nu op zijn troon is. Jezus zelf 
nam deze Messiaanse roeping aan en leefde deze uit, anticiperend op Gods verhoging van 
Hem.17 Hij was de Messias, echter niet zoals de meeste mensen destijds verwachtten. Een 
lijdende Messias kon men zich niet voorstellen. Velen ook nu nog niet. In de theologie is sinds 
lang de ‘formule’ opgesteld van Messias: 
 
Messias = mensenzoon + lijdende knecht. 
 
De kerk heeft altijd geloofd dat het sterven van Jezus bij zijn Messiaanse taak hoorde, de ‘Zoon 
des mensen’ moét sterven. Jezus wist dit ook van zichzelf en het is daarom dat de titel ‘Knecht 
van God, pais theou (παις θεου) onder het zelfbewustzijn van Jezus thuishoort. Het begrip 
‘knecht’ komt slechts in Handelingen voor (3:13, 26; 4:27, 30; in Matteüs 12:18 wordt het met 
een citaat uit Jesaja op Jezus toegepast). Het religieuze gebruik van de term ‘knecht’(dbe(e) in 
het Oude Testament kent vijf betekenissen. 
1- dbe(e (knecht) als nederige zelfaanduiding van een rechtvaardige voor Gods 

aangezicht (ps. 119:76); 
2- dbe(e (knecht) in het meervoud (pluralis) als een aanduiding voor rechtvaardige 

dienaren van God (ps. 34:22); 
3- hwAhoy: dbe(e (knecht van God) als aanduiding voor Israël (Jes. 44:2); 
4- hwAhoy: dbe(e (knecht van God) als aanduiding van bijzondere figuren zoals 

patriarchen18(Ex. 32:13), Mozes (Num. 12:7), de koning (2 Sam. 3:18), de profeet (2 
Kon. 9:36); 

5- De hwAhoy: dbe(e (knecht van God) in Jesaja 42:1-4, 43:10; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12; 
61:2. 

De lijdende knecht van Jesaja is een individuele profeet. Zijn taak is het openbaren van het recht 
(Jes. 42:1, 3, 4; 62:2). Dit ‘recht’ is niet alleen bedoeld als een missionaire proclamatie, maar 
ook als een historische les in recht en rechtvaardigheid. Vanaf Jesaja 42:2 wordt die betekenis 
duidelijker. Het gaat om herstel van wat verlaten, dor, gevangen en kapot is. Israël had dit na de 
ballingschap nodig en Jesaja verkondigt die troost daarom reeds lang van te voren. Op dezelfde 
wijze zijn de teksten op Jezus van toepassing. Is Hij niet met ontferming bewogen over de 
scharen als Hij ze ziet?(Mat. 9:36; 14:14) Gods rechtvaardigheid werd in Israël geopenbaard, 
want God had geoordeeld en Israël had de ballingschap doorstaan. Hij gaat dit recht nu 
volkomen maken door Zijn Knecht, door zijn vertroostend lijden heen.  
‘Troost, troost, mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat 
zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren 
dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden’(Jes. 40: 1-2; zie ook 51:3, 12, 19; 52:9). 
Dit is ook wat Jezus gedaan heeft. 
‘En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad (Jeruzalem) zag, weende Hij over haar, en 
zeide, Och, of gij ook op deze dag vertondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen 
voor uw ogen’(Luc. 19:41vv.). 
‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls 
heb Ik uw kinderen willen vergaderen, en gij hebt niet gewild’(Mat. 23:37). 
De Knecht openbaart dit vertroostend recht door zijn lijden heen. De Knecht zelf moet lijden 
omwille van de ‘beloning’(Jes. 53:10-12), namelijk dat velen rechtvaardig gemaakt zullen 
worden. Dus met andere woorden, de lijdende Knecht vertroost zijn volk door plaatsvervangend 
lijden heen. De straf die het volk niet meer dragen kon, omdat het gewoonweg niet meer te 
dragen is (geknakte riet, walmende vlaspit), wordt overgenomen door de Knecht des Heren. 
Jezus Christus is daarom de eerste Trooster (1 Joh. 2:1; Joh. 14:6; Jes. 40:1-2; 42:1-4). 
 
‘Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen […]’(Jes. 53:4a) 
 

                                                
17 P.J. Achtemeier, Introducing the New Testament, Its Literature and Theology, Grand Rapids 2001, p. 233-234. 
18 Aartsvaders. 
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‘Maar om onze overtredingen werd Hij doorboort, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de 
straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing 
geworden.’(Jes. 53:5) 
 
‘Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft 
ons aller ongerechtigheden op Hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich 
verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een 
schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.’(Jes. 53:6-7) 
 
De lijdende Messias, die doopt met Geest en vuur, heeft het Messiaanse vuur (oordeel) zelf 
gedragen (Mat. 3:7-12). Niemand had dat oordeel kunnen dragen en blijven leven. De hwAhoy: 

dbe(e (knecht van God) heeft plaatsvervangend geleden en de straf weggenomen, het oordeel 
gesmaakt, om gelovigen te rechtvaardigen en een leven met God mogelijk te maken. De Knecht 
was een ware rechtvaardige! 
Jezus dacht inderdaad van zichzelf dat Hij de Knecht van God (hwAhoy: dbe(e) was (Marc. 9:12, 
31; 10:33; 14:21, 41; Mat. 26:2; Luc. 24:7, Marc. 10:45; Mat. 20:28; Marc. 14:8, 24, 61; Mat. 
26:63; Marc. 15:5; Mat. 27:12, 14; Joh. 19:9; Luc. 23:9; 11:12; 22:37; 23:34; Joh. 10:11, 15, 17-
18). Het zelfbewustzijn van Jezus wordt hier dicht benaderd met de titel lijdende Knecht. De 
centrale daad van gehoorzaamheid-tot-aan-het-kruis, het centrale thema van Jezus’hele leven. 
Daarom is de benaming van ‘Knecht’ op Hem van toepassing. De titels ‘Zoon des mensen’ en 
‘lijdende Knecht des Heren’ overlappen elkaar natuurlijk duidelijk. Jezus nam het begrip ‘Zoon 
des mensen’ en vulde deze ondermeer met de inhoud van de ‘lijdende Knecht’. Zo zien we 
bijvoorbeeld in Marcus 9:12 ‘Hij zeide tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, maar hoe 
staat er dan geschreven van de Zoon des mensen, dat Hij veel moet lijden, en dat Hij veracht zal 
worden?’.  
 

We hebben gekeken wat de term ‘Zoon des mensen’ voor betekenis heeft. Al snel bleek 

dat hier niet zo maar een eenduidig antwoord op te geven is. Jezus heeft deze term 

echter niet willekeurig gekozen. In de evangeliën zien we verscheidene malen dat Jezus 

mensen (en boze geesten) verbied om zijn identiteit bekend te maken. In de tijd voor en 

tijdens Jezus optreden op aarde waren er bij het volk allerlei verwachtingen van 

verschillende soorten verlossers.19 Als Jezus zich als Messias of iets dergelijks had 

aangeduid hadden ze Hem waarschijnlijk als leider over hun volk gesteld. Dit was 

echter niet de bedoeling van Gods plan. Christus moest lijden en sterven voor ons, voor 

de mensen. Voor een koningschap op deze aarde nu is geen ruimte in Gods plan. Dit is 

een zeer aannemelijke redenering waarom Jezus koos voor ‘Zoon des mensen’. Hij was 

de ‘Zoon’ en kwam voor de ‘mensen’. Zijn lijden als ‘Knecht des Heren’ was geen 

gewoon lijden. Zijn angst, agónia (αγωνία), was bijzonder hevig (zie ook Hebr. 5:7-8). 

De ware toedracht is met geen pen te beschrijven, ook in wezen niet met de vergelijking 

‘Knecht des Heren’, zelfs niet met die afgrijselijke passage van Jesaja 53. Schweizer 

noemde Jezus ‘the man that fits no formula’, en dat klopt geheel. Ook zijn lijden is in 

geen enkel kader te plaatsen. Een vroegchristelijke poging om Jezus’vernedering onder 
                                                
19 Hier gaan we in hoofdstuk  11 ‘Christus de komende’ verder op in. 
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woorden te brengen bracht de gelovigen daarom eerder tot zingen dan tot moeilijk 

getheologiseer. Zo kwamen zij tot een lied, Carmen Christi20dat we terug vinden in 

brief aan de Filippenzen en waarop we in het vierde hoofdstuk verder in zullen gaan. 

 

 

3  Twee naturen, één persoon 

 
Met dit onderwerp begeven we ons op moeilijk terrein. Er is in de loop der eeuwen 

al veel geschreven over Jezus’mens-zijn en zijn God-zijn.  

Al vroeg in de kerkgeschiedenis kwamen er allerlei vragen op over de identiteit 

van Christus. Wie was Hij nu eigenlijk? Was Hij een bijzonder mens, een door 

God geroepen profeet? Was Hij God zelf en had Hij niets menselijks in zich? Er 

kwamen allerlei ‘theorieën’ over Jezus’identiteit. Hierdoor zag de Kerk zich 

genoodzaakt om een duidelijk antwoord te geven op de vele vragen die er waren, 

en om vele dwaalleren te weerleggen. Zo kwam men, na de Bijbel grondig te 

hebben bestudeerd en geleid door de Heilige Geest, tot de conclusie dat Jezus 

100% mens is en 100% God. Dit ‘mysterie’ werd verwoord op het Concilie21 van 

Chalcedon in het jaar 451, en wordt tot op heden nog steeds door het overgrote 

deel van de Kerk beleden. Het is echter goed om ons te realiseren dat we het hier 

hebben over een zaak die uiteindelijk ons verstand te boven gaat. Net als zaken als 

eeuwigheid, drieëenheid, is ook de twee naturen-leer voor ons niet te bevatten. Het 

is een leer die wel degelijk bijbelse gronden heeft, die gedeeltelijk ook met het 

verstand te onderbouwen is, maar uiteindelijk is ook dit een zaak waar ons 

verstand zich over moet geven aan het geloof. We kunnen echter in het 

Evangelisch Leerhuis niet aan deze pittige materie voorbijgaan. Laten we gaan 

zien wat het betekent dat Jezus volledig mens en volledig God is. 

 

Allereerst tekenen de nieuwtestamentische getuigen Jezus als degene die helemaal deel 

had aan ons mens-zijn. Uit zijn hele levensverhaal en zijn manier van leven blijkt dat 

Jezus volledig mens geweest is. Ook al is Hij op een bijzondere manier ontvangen door 

Maria uit de heilige Geest (Luc. 1:35), Hij is geboren zoals elk mens ter wereld komt 

                                                
20 Latijn voor lied van/over Christus. 
21 Algemene kerkvergadering over kerkleer en bestuur. 
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(Luc. 2:7). Hij kende lichamelijke en geestelijke groei (Luc. 2:52). Hij had echt 

menselijke behoeften, had honger en dorst (Marc. 11:12; Joh. 4:7) en wist wat 

vermoeidheid was (Marc. 4:38). Hij kende emoties, zoals liefde (Joh. 11:3), toorn 

(Marc. 3:5), medelijden (Mat. 9:36), droefheid, angst (Joh. 11:35; Mat. 26:37-38). Hij 

was vatbaar voor verzoeking (Mat. 4:1vv.) en heeft geleden aan het verzet van het 

kwaad (Marc. 8:12; 9:19). De schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft dit voluit 

menselijke treffend weergegeven in de woorden: ‘Want wij hebben geen hogepriester, 

die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, Die in alle dingen, op gelijke 

wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen22.’(Heb. 4:15). Onder de 

mensen stond Hij bekend als ‘de timmerman, de zoon van Maria’(Marc. 6:3), ‘de zoon 

van Jozef’ (Luc. 4:22). 

We moeten daarbij wel voor ogen houden dat Jezus mens geworden is in Israël en als 

een zoon van het joodse volk onder ons verkeerd heeft. Hij sprak de taal van zijn volk, 

ging in alles de weg van zijn volk, ook in de dienst van Israëls God. Het bericht over de 

besnijdenis, de naamgeving, de voorgeschreven reiniging van Maria en de voorstelling 

in de tempel onderstrepen dat Jezus geboren is ‘onder de wet’(Luc. 2:21-40; Gal. 4:4). 

Als jongen van twaalf jaar maakt Hij met zijn ouders de reis naar Jeruzalem om er het 

Pascha te vieren en te voldoen aan de verplichtingen van de thora, die op elke jood 

rustten vanaf het dertiende jaar. Jezus’leven is verbonden met tempel en synagoge. Hij 

leefde uit de heilige Schriften van zijn volk, zong de psalmen van Israël, nam deel aan 

de gebeden van Israël en onderhield de geboden. Dit is belangrijk als bepaalde 

schriftgedeelten over Jezus ons, 2000 jaar later, vreemd in de oren klinken. 

Er zijn echter ook vele plaatsen in de Bijbel die zijn goddelijkheid laten zien. 

Jezus’goddelijkheid kwam ook naar voren in de woorden die Hij sprak en de werken die 

Hij deed. Zijn woorden waren de woorden van de Vader. De beslissing die mensen 

treffen ten opzichte van Hem en zijn woorden, is een beslissing tegenover de Vader. In 

Johannes 5:17 komt de eenheid tussen Jezus’werk en de Vader opvallend naar voren in 

de woorden: ‘Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.’. In Jezus ontmoeten we dus 

God zelf. ‘Ik en de Vader zijn één,’ lezen we in Johannes 10:30. Wie Jezus ziet, ziet de 

Vader (Joh. 14:9). De wijze waarop Johannes spreekt over de goddelijke heerlijkheid in 

Jezus als de Zoon, vindt zijn hoogtepunt in de belijdenis van Thomas in Johannes 20:28: 

‘Mijn Here en mijn God’, een belijdenis die teruggrijpt op de beginwoorden van dit 

                                                
22 Zie de bijlagen voor een korte studie over Jezus en zonde. 
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evangelie: ‘Het Woord was God’(Joh. 1:1). Ook in het apostolisch getuigenis in de 

brieven is meermalen sprake van het God-zijn van Jezus (Rom. 9:5; Fil.2:6-7; Kol. 1:19; 

1 Tim. 3:16, Hebr. 1:1vv.). Zo kunnen we ook de schriftplaatsen noemen die wijzen op 

de preëxistentie van Jezus, het voortbestaan als de eeuwige Zoon (Fil. 2:5vv.; Gal. 4:4; 

Kol. 1:15-17; Hebr. 1:1-13; 1 Joh. 1:1-3).23  

 

Maar hoe kwam het nu tot de leer over de twee naturen? Hiervoor moeten we terug naar 

8 oktober 451. Het Concilie van Chalcedon, een stad gelegen tegenover Constantinopel 

(nu Istanbul) aan de Bosporus. Op deze grote synode van de oude kerk waren ruim 500 

bisschoppen aanwezig. Met uitzondering van de afgevaardigden uit Rome en een diaken 

uit Afrika, kwamen allen uit het Oosten. De vergadering werd gehouden in de prachtige 

basiliek van Euphemia. Rechts in het schip van de kerk zat Dioscurus met zijn aanhang, 

links de roomse afgevaardigden en hun medestanders. Dioscurus, bisschop van 

Alexandrië24, had op een andere synode de één naturen-leer (het monofysitisme) van 

Eutychus doen zegevieren. Volgens deze leer had Christus vóór zijn vleeswording twee 

naturen, maar daarna slechts één. Zoals het water van de zee een honingdruppel in zich 

opneemt, zo had ook de Godheid van Christus de mensheid geheel en al opgenomen. Bij 

deze opvatting werd de mensheid van Christus zo door de Godheid geabsorbeerd, dat er 

niet veel van te bespeuren viel. Het vergoddelijkte lichaam van Christus was dus geheel 

anders dan het onze. De Roomsen hielden zich aan de dogmatische brief van paus Leo I, 

die, juist andersom dan Eutyches, leerde, dat er vóór de vleeswording slecht één natuur 

was, de goddelijke; de menselijke natuur was eerst bij de vleeswording ontstaan, zodat 

toen beide naturen aanwezig waren. Op het voetspoor van Leo I beleed nu het concilie 

zowel de volkomen Godheid als de volkomen mensheid van Jezus. Hij was ‘één van 

wezen met de Vader naar zijn Godheid en één van wezen met ons naar zijn mensheid; 

ons in alles gelijk, uitgenomen der zonde; van eeuwigheid uit de Vader gegenereerd 

naar zijn Godheid, maar in het laatste der dagen om der wille van onze zaligheid uit de 

maagd Maria, de moeder Gods, geboren naar zijn mensheid; een en dezelfde Christus, 

Zoon, Heer, Eniggeborene, in twee naturen, onvermengd, onveranderd, ongedeeld, 

ongescheiden’. Deze uitspraak was zowel tegen Eutychus als tegen Nestorius gericht. 

Tegen Eutychus, die de twee naturen in één god-menselijke deed opgaan: onvermengd, 

onveranderd. Tegen Nestorius, die de twee naturen als twee verschillende personen zag, 
                                                
23 A. Noordegraaf, Gegrond geloof, kernpunten uit de geloofsleer, Zoetermeer 1996, P. 269. 
24 Een economisch en theologisch belangrijke stad in het noorden van Egypte, ongeveer waar Cairo nu is. 
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die alleen één in gezindheid waren: ongedeeld, ongescheiden. Schijnbaar was de 

dogmatische beslissing uitsluitend negatief, omdat het concilie vier woorden gebruikte, 

die alle met ‘on’ begonnen, maar in wezen heeft het, door beide uitersten Eutychus en 

Nestorius beiden af te wijzen, het mysterie gehandhaafd.  Door vier maal ‘on’ te 

gebruiken blijkt hoe beperkt de mens is. Wij kunnen niet precies aanduiden ‘wat’ Jezus 

is, wel ‘wat’ Hij in ieder geval niet is. Ook toen wist de kerk zich, net als wij 

tegenwoordig, geleid door de Heilige Geest. Zo belijd men dus nog steeds de twee 

naturen-leer.  

Men kan de rijkdom van Christus niet ontleden, wel gelovig aanbidden.25 

 

Tijdens de beginperiode van de ontwikkeling van de christologie ging het om de goddelijkheid 
van Christus. Dat Jezus mens was leek voor de meeste vroege kerkvaders nogal logisch. Wat 
verklaard moest worden was de manier waarop Christus verschilde van andere mensen, niet de 
punten waarin Hij op hen leek. Twee standpunten uit die begintijd werden al snel als ketters 
verworpen. 
De Ebionieten, een voornamelijk joodse groepering die in de eerste eeuwen van de christelijke 
jaartelling bloeide, beschouwde Jezus als een gewoon mens, de zoon van Jozef en Maria. Zo’n 
‘menselijke’ christologie werd door de tegenstanders volkomen onbruikbaar geacht en raakte al 
gauw in de vergetelheid. De geheel tegenovergestelde opvatting, het docetisme, was van groter 
belang. Het Griekse dokeo (δοκεω) betekent ‘schijnen’. Deze benadering beweerde dat Jezus 
volledig goddelijk was en zijn menselijkheid slechts schijn. Het lijden van Christus werd 
opgevat als meer schijn dan werkelijkheid. Het docetisme had zijn bloeitijd in de tweede eeuw, 
omdat het een bijzondere aantrekkingskracht uitoefende op de gnostiek26van die dagen. Er 
kwamen toen echter ook al weer andere standpunten op, die het docetisme in de schaduw 
stelden. Eén daarvan treffen we aan bij Justinus de Martelaar, die een ‘Logos-christologie’ 
voorstond. 
Justinus de Martelaar was een van de belangrijkste apologeten27van de tweede eeuw. Hij wilde 
vooral aantonen dat het christelijk geloof de vervulling was van de inzichten van zowel de 
klassieke Griekse filosofie als het jodendom. De Logos-christologie van Justinus is heel 
interessant; hij maakt gebruik van het apologetisch potentieel van het idee van de Logos, dat 
gangbaar was in het stoïcisme28 en middenplatonisme29van die tijd. 
Bij de Logos moeten we ons de uiteindelijke bron van alle menselijke kennis voorstellen. Eén 
en dezelfde Logos wordt gekend door zowel christelijke gelovigen als heidense filosofen; de 
filosofen hebben er echter gedeeltelijk toegang toe, de christenen volkomen, omdat deze door 
Christus is bekendgemaakt. Justinus beweert dus dat vóór-christelijke wijsgeren als Heraclites 

                                                
25 G.P. van Itterzon, Christelijke encyclopedie deel 6, Kampen 1961, p. 140-141. 
26 Gnostiek van het Griekse gnosis (γνώσις), verzamelnaam voor een pluriforme godsdienstig-wijsgerige 
stroming, die vooral in de eerste eeuwen n.C. grote betekenis had, maar ook later momenten van herleving 
kende. De aanhangers streefden naar het heil door geheime, alleen voor ingewijden gereserveerde kennis 
(gnosis). Deze kennis heeft betrekking op het goddelijke en bovenaardse machten, maar is ook inzicht in het 
wezen van de mens. 
27 Geloofsverdediger, van het Griekse woord apologia (απολογία), wat verdediging betekent. 
28 Wijsbegeerte van Zeno, Stoa, die de rede en deugdzame gelatenheid boven hartstocht en bezit stelt. 
29 Platonisme, benaming voor de filosofie van Plato of voor de invloed van Plato's filosofie voor zover deze in 
latere filosofieën domineert. Als essentieel kan men beschouwen het metafysisch karakter van de platonische 
filosofie, dwz. de overtuiging dat er behalve de empirisch waarneembare wereld nog een andere, hogere realiteit 
is, die van de Ideeën, waartoe in laatste reductie alle ideeën zijn te herleiden. Het platonisme is rationalistisch in 
zoverre het ervan uitgaat dat de hogere, betere realiteit voor het verstand toegankelijk is en langs methodische 
wegen moet worden benaderd. 
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en Socrates gedeeltelijke toegang tot de waarheid hebben gehad, omdat de Logos op een 
bepaalde manier aanwezig is in de wereld. In de werken van Origenes lijkt de Logos-
christologie zijn hoogtepunt te vinden. De christologie van Origenes is ingewikkeld en hier en 
daar heel moeilijk te interpreteren. Wij zullen hier proberen zijn ideeën eenvoudig weer te 
geven. De menswording is de vereniging van de menselijke ziel van Christus met de Logos. 
Deze vereniging is zo volkomen dat Christus’menselijke ziel de eigenschappen van de Logos 
gaat delen. Dit illustreert Origenes met een vaak aangehaald beeld: 
 
Als een klomp ijzer voortdurend in het vuur wordt gehouden, zal het in alle poriën en aderen de 
hitte opnemen. Als het vuur blijft branden en het ijzer niet verwijderd wordt, gaat het geheel 
over in het andere…Evenzo is de ziel die voortdurend in de Logos en Wijsheid en God geplaatst 
is, God, in alles wat hij doet, voelt en begrijpt. 
 
Toch houdt Origenes eraan vast dat, hoewel de Vader en de Logos beide eeuwig zijn, de Logos 
ondergeschikt is aan de Vader. 
We zeiden al dat volgens Justinus de Martelaar de Logos voor alle mensen toegankelijk is, al is 
het ten dele, en dat de volledige openbaring pas met Christus gekomen is. Andere schrijvers uit 
deze periode, zoals Origenes, hadden vergelijkbare ideeën. Origenes had een 
‘illuminationistische’ opvatting van openbaring; hij stelt dat Gods openbaringshandelen te 
vergelijken is met het verlicht worden door de ‘stralen van God’, die veroorzaakt worden door 
‘het licht dat de goddelijke Logos is’. Origenes was van mening dat ook buiten het christelijke 
geloof waarheid en heil te vinden zijn. 
In de vierde eeuw brak er een geschil uit dat veel invloed heeft gehad op de vorming van de 
uiteindelijke identiteit van Jezus. Dit geschil, dat zich afspeelde rond de geschriften van Arius, 
is nog steeds een mijlpaal in de ontwikkeling van de klassieke christologie en verdient daarom 
meer aandacht. 
Arius benadrukte de zelfstandigheid van God. God is de enige oorsprong van alle geschapen 
dingen; er bestaat niets dat niet uiteindelijk van Hem komt. Dit godsbeeld leidt tot de vraag wat 
de verhouding is tussen de Vader en de Zoon. Arius’tegenstander Athanasius zegt dat Arius het 
volgende beweert: 
 
God is niet altijd Vader geweest. Er was een tijd dat God alleen was en nog geen Vader was; 
later werd Hij een Vader. Al het geschapene is uit het niets geschapen… dus ontstond de Logos 
van God uit het niets. Er was een tijd dat Hij niet bestond. Voordat Hij tot aanzijn was 
gebracht, bestond Hij niet. Ook Hij had een begin aan zijn geschapen bestaan. 
 
Dit zijn belangrijke uitspraken, die naar de kern van het Arianisme voeren. Het gaat vooral om 
de volgende punten. 
De Vader wordt gezien als eerder bestaande dan de Zoon. ‘Er was een tijd dat Hij niet bestond’ 
is een van Arius’strijdkreten. Deze duidelijke uitspraak plaats de Vader en de Zoon op 
verschillende niveaus en is in overeenstemming met Arius’overtuiging dat de Zoon een schepsel 
is. Alleen de Vader is ‘onverwekt’; de Zoon komt uit deze ene oorsprong voort, evenals alle 
andere schepselen. Toch beklemtoond Arius zorgvuldig dat de Zoon niet hetzelfde is alle andere 
schepselen, inclusief mensen; er is een onderscheid in rang30. Wat Arius precies met dat 
onderscheid bedoelt, wordt niet helemaal duidelijk. Hij zegt dat de Zoon ‘een volmaakt schepsel 
is. Maar niet als de andere schepselen; een verwekt wezen, maar niet als één temidden van 
andere verwekte wezens’. Hij schijnt te bedoelen dat de Zoon boven alle andere schepselen 
staat, terwijl Hij toch deelt in hun geschapen en verwekte natuur. Een belangrijk aspect van 
Arius’onderscheid tussen de Vader en de Zoon heeft te maken met de onkenbaarheid van God. 
Arius benadrukt de totale transcendentie31en onbereikbaarheid van God. God kan door geen 
schepsel gekend worden. Maar we zagen al dat de Zoon als een schepsel beschouwd moet 

                                                
30 Ziehier, hoe de duivel ook nu met dezelfde soort redenering komt in de leer van de Jehova getuigen. 
31 Datgene wat de grenzen van een bepaalde sfeer, orde of domein overschrijdt, o.m. dikwijls gebruikt voor 
datgene wat de eindige, zintuiglijk waarneembare wereld als zodanig te boven gaat. 
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worden, hoe verheven ook. Arius blijft nu volkomen logisch, want hij zegt dat de Zoon de 
Vader niet kan kennen. ‘Hij die een begin heeft gehad is niet in staat Hem te vatten, of te 
begrijpen die geen aanvang heeft’. Deze centrale uitspraak berust op het radicale onderscheid 
tussen de Vader en de Zoon. Er is zo’n kloof tussen hen, dat de Zoon de Vader niet zonder hulp 
kan kennen. Net als alle andere schepselen is de Zoon afhankelijk van de genade van God om de 
functies te vervullen die aan hem worden toegeschreven. Vanwege dit soort beweringen zeggen 
Arius tegenstanders dat bij hem de Zoon wat betreft de openbaring en de verlossing in precies 
dezelfde positie verkeert als andere schepselen. 
Maar wat moeten we dan met die talloze bijbelgedeelten die suggereren dat de Zoon veel meer 
is dan alleen een schepsel? Arius’tegenstanders konden moeiteloos een hele reeks passages 
aanhalen die op de fundamentele eenheid tussen de Vader en de Zoon wezen. Te oordelen naar 
de literatuur die over dit geschil bewaard is gebleven, is het evangelie naar Johannes van groot 
belang geweest; Joh. 3:35; 10:30; 12:27; 14:10; 17:3 en 17:11 werden vaak in het debat 
gebruikt. Arius’reactie op zulke teksten is veelzeggend; de ‘zoonschap’- uitspraken zijn 
veelsoortig van aard en metaforisch.32 De titel ‘Zoon’is een eretitel en geen exacte theologische 
aanduiding. Hoewel de Schrift Jezus Christus de ‘Zoon’ noemt, is dit metaforisch taalgebruik 
ondergeschikt aan het heersende principe, dat God essentieel anders is dan al het geschapene, 
inclusief de Zoon. Samengavat zegt Arius: de Zoon is een schepsel, die net als alle andere 
schepselen, voorkomt uit de wil van God. 
De term ‘Zoon’ is slechts een metafoor, een eretitel, bedoeld om de positie van de Zoon 
temidden van de andere schepselen te accentueren. Het betekent niet dat de Vader en de Zoon 
van hetzelfde wezen en dezelfde status zijn. 
Athanasius had weinig op met Arius’ redeneringen. Als de Zoon een schepsel is, is Hij net zo’n 
schepsel als alle andere, inclusief de mens. Wat voor soort geschapenheid zou er anders kunnen 
wezen? Als de Zoon een schepsel is, heeft dat wat Athanasius betreft twee doorslaggevende 
gevolgen, die beide totaal negatief uitpakken voor het Arianisme.  
Ten eerste wijst Athanasius dat alleen God kan verlossen. God, alleen Hij, kan de macht van de 
zonde verbreken en ons het eeuwige leven schenken. Het is een essentieel kenmerk van het 
schepsel dat het verlost moet worden. Geen schepsel kan een ander schepsel redden.33 Alleen de 
Schepper kan de schepping verlossen. Bouwend op deze stellingen deed Athanasius een zet die 
de Arianen moeilijk konden afweren.  
Het Nieuwe Testament en de christelijke liturgie zien Jezus Christus als Verlosser. 
Maar alleen God kan verlossen, hoe moeten we dat dan uitleggen? 
De enige mogelijke oplossing is volgens Athanasius, te aanvaarden dat Jezus de vleesgeworden 
God is. Dit is de logica van zijn redenering: 
1 Geen schepsel kan een ander schepsel verlossen. 
2 Volgens Arius is Jezus Christus een schepsel. 
3 Volgens Arius kan daarom Jezus Christus de mensheid niet verlossen. 
Soms gebruikte hij een iets ander argument, gebaseerd op uitspraken van de Schrift en de 
liturgische traditie:34 
1 Alleen God kan verlossen. 
2 Jezus Christus verlost. 
3 Dus is Jezus Christus God. 
Volgens Athanasius is voor verlossing goddelijke interventie nodig. Joh. 1:14 ‘Het Woord is 
vlees geworden’ legt Athanasius zo uit: God is onze menselijke situatie ingegaan om die te 
veranderen.  
Athanasius’tweede punt is dat christenen Jezus Christus aanbidden. Dit is een prachtig 
voorbeeld van het belang van eredienst en gebed voor de theologie. In de vierde eeuw was 

                                                
32 Men spreekt van metafoor wanneer een woord wordt toegepast op een zaak waarop het volgens zijn letterlijke 
betekenis eigenlijk niet toepasbaar is. Metaforisch taalgebruik wordt op grond van dit impliciete 
vergelijkingselement als ‘beeldend’ ervaren. 
33 We gaan hier in hoofdstuk 9 ‘Gods verzoeningswerk’verder op in. 
34 De eredienst is van grote invloed op het christelijk denken. Daarin zien we namelijk terug wat theologisch 
beleden wordt. 
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gebed tot en verering van Christus een normaal onderdeel van de openbare eredienst. 
Athanasius redeneert dat als Jezus een schepsel is, christenen zich schuldig maken aan het 
aanbidden van een schepsel in plaats van God, met andere woorden, dan zijn ze tot afgoderij 
vervallen. Athanasius zegt met nadruk dat het streng verboden is iets of iemand anders dan God 
te aanbidden.  
Volgens hem zouden Arius’conclusies leiden dat de christelijke eredienst onzinnig was. Nee, zei 
Athanasius, het is passend Jezus Christus te aanbidden, want daarmee erkennen we dat Hij de 
vleesgeworden God is. 
 
Er moest op de een of andere manier een eind komen aan dit geschil met de Arianen, wilde 
vrede terugkeren in de kerk. Het uiteindelijke debat ging vooral over twee termen als mogelijke 
omschrijvingen van de relatie van de Zoon tot de Vader. De term homoiousios (van gelijke 
substantie, gelijk in wezen) leek velen een rechtvaardig compromis, dat ruimte liet voor de 
nabijheid van de Vader en de Zoon zonder nadere speculaties nodig te maken wat nu precies de 
aard van de relatie was. Maar de concurrerende term homoousios (van hetzelfde wezen, 
dezelfde substantie) behaalde tenslotte de overwinning. Hoewel er maar één letter verschil was, 
omvatte de term homoousios een geheel ander begrip van de relatie tussen de Vader en de Zoon. 
 
De geloofsbelijdenis van Nicea van 381 maakte een einde aan de strijd met de Arianen door te 
verklaren dat Christus ‘van hetzelfde wezen’ is als de vader. Deze verklaring is sindsdien de 
toetssteen geworden voor christologische orthodoxie binnen de grote christelijke kerken, zowel 
rooms-katholoiek, protestants als orthodox. 
De klassieke christelijke positie is dus samengevat in de twee naturen-leer, dat wil zeggen het 
leerstuk dat Jezus volmaakt God en volmaakt mens is. Deze opvatting werd, zoals we hierboven 
reeds vermeldden, definitief vastgelegd door het Concilie van Chalcedon in 451. Het heeft 
daarmee een leidraad voor de klassieke christologie, die sindsdien door de theologie als 
beslissend is aanvaard. We zouden dat principe als volgt kunnen samenvatten: op voorwaarde 
dat erkend wordt dat Jezus Christus werkelijk God en werkelijk mens is, is het niet van 
fundamenteel belang hoe die relatie wordt uitgedrukt of gedacht.35 Luther schreef het volgende 
in een van zijn preken:  
 

‘Want Christus is niet daarom Christus genaamd, omdat Hij twee naturen heeft. Wat 
gaat mij dat aan?Maar hij draagt deze heerlijke en troostelijke naam naar het ambt en 
het werk, dat hij op zich heeft genomen. […] Dat Hij van nature God en mens is, heeft 
Hij voor zichzelf. Maar dat zijn ambt vervuld en zijn liefde uitgestort heeft en mijn 
Heiland en Verlosser wordt, dat geschiedt mij tot troost en ten goede: het geldt mij.’ 
 

 
Chalcedon stelt definitief vast wat de eerste vier eeuwen door christelijke overdenking 

van het Nieuwe Testament al hadden opgeleverd. Het Concilie definieerde het 

uitgangspunt dat wij niemand anders dan God Zelf zien in het aangezicht van Christus. 

Dat is een uitgangspunt, geen eindpunt. Maar het uitgangspunt, de plaats waar we 

beginnen, moet vaststaan, willen we een betrouwbaar eindresultaat krijgen. Chalcedon 

verklaart wat het uitgangspunt is; hoeveel moeite we ook mogen hebben met die 

hoogdravende taal en die ouderwetse uitdrukkingen, het is volkomen duidelijk wat er 

bedoeld werd, en dat is onmiskenbaar een legitieme interpretatie van het 

nieuwtestamentische getuigenis over Jezus Christus. Chalcedon hield het bij het 
                                                
35 Hier komt dan ook de moeilijkheid en de menselijke ontoereikendheid naar voren om dit leerstuk rationeel te 
kunnen verklaren. 
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vaststellen dat Christus ‘twee naturen’ bezit, zonder een bindende interpretatie van die 

uitspraak toe te voegen, en dat was heel verstandig. Interpretaties verschillen door de 

tijden heen. In de derde eeuw was het Platonisme handig om de leer van de 

menswording uit te leggen. In de dertiende eeuw in Parijs gold dat voor het 

Aristotelisme, en het Hegeliaans beeld was nuttig in het Berlijn van de negentiende 

eeuw. Telkens werden beelden aan een toonaangevende filosofie ontleend om aspecten 

van de leer te verhelderen. Maar die filosofieën verjaren en raken uit de mode, terwijl de 

leer van de incarnatie36 blijft. De waarheid die door de leer wordt uitgedrukt, dat God 

ons menselijk bestaan is binnengetreden en de transformatie ervan heeft mogelijk 

gemaakt, blijft onveranderlijk, welke verdere ideeën of notities er gebruikt worden om 

het uit te leggen. Daarmee voorkomt het christelijke geloof dat het wordt uitgeleverd 

aan een bepaalde filosofie. 

Het Concilie heeft alleen geprobeerd een onmiskenbaar feit vast te leggen, dat uitgelegd 

kon worden in termen van elke filosofie die op een bepaald punt in de geschiedenis het 

wereldbeeld bepaald, zolang die interpretaties dat feit niet geheel of gedeeltelijk 

ontkennen of wegverklaren. 

Elke interpretatie van de identiteit van het werk van Christus moet uiteindelijk als 

gebrekkig worden beschouwd; Chalcedon heeft alleen maar heel duidelijk aangegeven 

wélk essentieel feit uitgelegd dient te worden: Jezus is echt, zowel God als mens. Om 

dit absoluut duidelijk te maken, gebruikte men de term homoousios, ‘van dezelfde 

substantie, van hetzelfde wezen’. Hoewel deze term niet in de Bijbel voorkomt, wat in 

die tijd nogal wat ophef veroorzaakte, werd hij toch algemeen aanvaard, omdat hij een 

kern van het bijbelse getuigenis weergaf. Het besluit van Chalcedon om vast te houden 

aan de twee naturen van Christus, en tegelijkertijd verschillende interpretaties van hun 

relatie toe te staan, weerspiegelt ook de politieke situatie van die tijd. Er was grote 

verdeeldheid binnen de kerk over deze kwestie; daarom moest het Concilie een 

realistische benadering kiezen en een zo breed mogelijk gedragen besluit nemen.37 Er 

was consensus over het feit dat Christus zowel God als mens was, maar niet over de 

wijze waarop de twee naturen zich tot elkaar verhielden. 

 

                                                
36 Aanduiding voor de menswording van Gods Zoon, Jezus Christus. Letterlijk betekent de term ‘vleeswording’, 
overeenkomstig de tekst van het Johannes-evangelie aangaande de menswording van Jezus Christus: ‘Het Woord 
(dat) is vlees geworden’ (Joh. 1:14). Het stamt uit het Latijn; carnis = vlees. 
37 Voor een gedeelte uit de verklaring van het Concilie van Chalcedon zie de bijlagen. 
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We hebben in dit gedeelte gekeken naar wat we in de christelijke theologie de twee 

naturen-leer noemen. Gebleken is dat het een moeilijke kwestie is om duidelijk te 

krijgen waar het hier over gaat, wat er bedoeld wordt.  

Net als ook de kerkvaders van weleer moeten ook wij ons uiteindelijk in geloof 

neerleggen bij dit mysterie. We hebben er voor gekozen om dit onderwerp vanuit de 

kerkgeschiedenis te benaderen, daar juist daar de meeste vragen zijn gesteld en er 

antwoorden zijn gegeven waaraan wij nu nog steeds vast mogen houden. Met het 

Concilie en het getuigenis van de kerk mogen ook wij belijden dat Jezus zowel geheel 

God en geheel mens is. 

Er is ook een bijbelse benadering mogelijk, maar daar is binnen het Evangelisch 

Leerhuis (nog) geen ruimte voor. Voor een beknopte bijbelse benadering van de 

goddelijkheid van Jezus, zowel als de historiciteit van Christus verwijzen wij naar de 

studies die in de bijlage te vinden zijn. Ook vindt u een bijlage over verschillende 

profetieën, die in Jezus in vervulling zijn gegaan, en zo ook voor zijn goddelijkheid 

pleiten. 

 

We willen eindigen met het noemen van een paar consequenties die het belijden van 

Jezus goddelijkheid en zijn menselijkheid met zich meebrengen.  

 

Consequenties m.b.t. Christus’goddelijkheid: 

1 Wij kunnen echte kennis van God hebben. Jezus zei: ‘Wie Mij gezien heeft, 

Heeft de Vader gezien.’ Terwijl de profeten kwamen met een boodschap van 

God, was Jezus God zelf. Als we willen weten wat de liefde van God, de kracht 

van God, de heiligheid van God is, hoeven wij enkel naar Jezus te kijken. 

2 Verlossing is beschikbaar voor ons. De dood van Christus is genoeg voor alle 

zondaars die ooit geleefd hebben, want het was niet slechts een sterfelijk mens, 

maar een eeuwige God die stierf. Hij, het Leven, de Gever en Onderhouder van 

het leven, die niet hoefde te sterven, stierf. 

3 God en mens zijn weer bijeengebracht, de kloof is overbrugd. Het was geen 

engel en geen mens, die van God naar de mensen kwam, het was God zelf die 

de kloof, gekomen door de zonde, overstapte. 

4 Aanbidding van Christus is passend. Hij is niet de hoogste van de schepselen, 

maar Hij is God, op dezelfde wijze en in dezelfde maat als de Vader. Hem 

komt toe onze lofprijs, aanbidding en gehoorzaamheid, net als de Vader. 
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Op een dag zal een ieder weten Wie en wat Jezus is. Zij die reeds geloven in de 

goddelijkheid van Jezus, weten reeds wie Hij is en leven dienovereenkomstig.  

 

 

Consequenties m.b.t. Christus’ menselijkheid. 

 

1 De verzoenende dood van Jezus baat ons werkelijk. Het was niet zomaar een 

buitenstaander van het menselijke ras die stierf aan het kruis. Hij was een van 

ons, kon zo dus echt een offer in onze plaats brengen. Net als de 

oudtestamentische priester was Jezus een man die een offer bracht als 

vertegenwoordiger van zijn gelijken. 

2 Jezus kan werkelijk met ons meevoelen en voor ons opkomen. Hij heeft alles 

ervaren wat wij zouden kunnen ervaren. Als wij hongerig, moe, of eenzaam 

zijn, begrijpt Hij dit volkomen, want Hij heeft dit alles zelf ook ervaren (Hebr. 

4:15). 

3 Jezus laat de juiste natuur van de mens zien, zoals het hoort. Terwijl wij soms 

geneigd zijn om conclusies te trekken over hoe de mens is, door naar onszelf en 

anderen te kijken, zijn dit maar imperfecte conclusies. Jezus heeft ons niet 

alleen verteld hoe de perfecte mens moet zijn, Hij toonde het ook. 

4 Jezus kan ons voorbeeld zijn. Hij is niet een willekeurige hemelse superster, 

maar Iemand die leefde waar wij leven. We kunnen daarom naar Hem zien als 

voorbeeld van christelijk leven. De bijbelse standaard voor de mens, die zo 

moeilijk te halen schijnt te zijn, wordt door Hem laten zien als haalbaar voor 

ons. Natuurlijk, we moeten ons hierin volledig afhankelijk weten van Gods 

genade. Het feit dat Jezus het noodzakelijk vond om te bidden en afhankelijk te 

zijn van de Vader, is een indicatie voor ons om op gelijkerwijze afhankelijk te 

zijn van Hem. 

5 De mens, zoals deze bedoeld is, is goed. We moeten ons niet ascetisch 

opstellen als we over de mens spreken, en zeker over de fysieke mens, als was 

deze als zodanig slecht, of op zijn minst ondergeschikt aan het geestelijke en 

immateriële. Het feit dat Jezus onze menselijke natuur op Zich nam is een 

herinnering dat mens-zijn niet slecht is, het is goed. 



Evangelisch Leerhuis een eenvoudige geloofsleer voor belangstellenden 

Evangeliegemeente De Regenboog 2004-2005       blz 22 

6 God is niet geheel transcendent. Hij is niet zo ver verwijderd van ons mensen. 

Als Hij echt ooit eens onder ons heeft kunnen leven als een echte persoon, is 

het niet verassend dat Hij dat ook nu kan en doet in ons leven. 

 

Met Johannes verheugen wij ons dat de incarnatie echt en compleet was:  

‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn 

heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des vaders, vol van 

genade en waarheid.’(Joh. 1:14) 

 

 

4  Kenosispassage Filippenzen 2: 5-8 

 
Terecht danken wij God dat Hij naar de aarde is gekomen, aan ons gelijk 

geworden is, maar wat bedoelen we daar nu mee? In het hier volgende gedeelte 

willen we gaan kijken wat het nu betekende voor Jezus dat Hij een mens werd. 

Wat houdt dat in? Hoe moeten we ons zijn God-zijn dan voorstellen? Hiervoor 

gaan we naar een zeer bekend gedeelte uit Filippenzen 2, waarover binnen de 

theologie al vele boeken zijn geschreven. Wij zullen daarom als een helikopter 

boven de materie blijven hangen om een algemeen overzicht te krijgen van wat 

hier in dit bijbelgedeelte gezegd wordt. Het mag duidelijk zijn dat we maar een 

klein gedeelte van de volledige rijkdom van deze tekst behandelen. 

 

We gaan kijken naar Filippenzen 2: 6-11. Hieronder vinden we de kernverzen 5-8: 

 

‘Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods 

zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, 

en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk 

geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is 

gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.’ 

 

Dit gedeelte in Filippenzen werd in de vroege kerk als lied gezongen; het Carmen 

Christi. Het wordt de kenosispassage genoemd. Dit komt van het Griekse woord kenosis 

(κενώσις), wat ontlediging betekent. 
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Jezus preëxisteerde niet als mens, maar als God. In deze passage komt Jezus naar voren 

als de Zoon van God die in menselijke gestalte God was. Hij is de Eerstgeborene van de 

Vader (Kol. 1:15-17). Toen de Zoon mens werd, raakte Hij de goddelijke natuur niet 

kwijt. Hij kreeg er integendeel een menselijke natuur bij. Volgens Phil. 2:6 was Hij 'in 

de gestalte Gods’. In het Grieks staat daar 'morphè' (µορφη), de vorm, meestal gebruikt 

in de zin van ‘de materie’.  

Nu is God uiteraard onstoffelijk, dus Paulus wil hier zeggen, dat Jezus in zijn wezen 

even goddelijk was als God Zelf in zijn wezen. Alles aan en in hen beide was door en 

door goddelijk. Jezus heeft het dan ook niet gezien als 'roof 38', in de zin van valse 

pretentie, aanmatiging, om te stellen dat Hij, in wezen, Gode gelijk is.  

Maar om middelaar voor mensen te kunnen worden, heeft Hij zich ontledigd, leeg 

gemaakt, van die goddelijkheid, om te kunnen passen in een menselijke gedaante.  

Dat ‘leeg gemaakt’ kan niet betekenen, dat de goddelijke natuur uit Hem verdween, 

want in Col. 2:9 lezen we, dat ‘in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk'. 

Ook Johannes getuigt van de heerlijkheid in Jezus lichamelijke vorm (Joh. 1:14).  

Kennelijk wordt met dat leeg maken bedoeld: een tijdelijke beperking van zijn 

goddelijke eigenschappen. Christus had het recht om zich te laten dienen, Hij is echter 

zelf gaan dienen. Dit is de kenosis; Hij heeft zijn almacht niet afgelegd, Hij koos ervoor 

deze niet te gebruiken.  

De Vader en de Zoon hebben het verdrag gesloten39en zo was afgesproken dat Jezus 

zich zou overgeven aan de Vader op aarde. Dit is zijn vrije keus.  

Hij heeft niets afgelegd, Hij heeft het mens-zijn erbij opgenomen. De figuur hieronder 

afgebeeld geeft wat meer duidelijkheid in de opbouw en samenhang van de verzen uit 

de kenosispassage: 

                                                
38 Er is hierover veel te zeggen en geschreven, maar binnen het kader van het Evangelisch Leerhuis is hier geen 
ruimte voor. Voor een studie hierover zie o.a.: W. Hendriksen, New Testament Commentary; Galatians, 
Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon, Grand Rapids 1996, p. 129-130. 
39 Hierop komen we terug bij het Pactum Salutis in hoofdstuk 9. 
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De ontlediging is dus zijn vernedering. 

De kern van de zonde is het gelijk-willen-zijn-aan-God. Adam wilde dat, maar Christus 

hoefde dit niet te grijpen. Hij wás God. Adam trachtte het met geweld te roven, Christus 

niet. Integendeel, zijn Gode-gelijk-zijn was geen roof, Hij perste die heerlijkheid ook 

niet af van de mensen om zichzelf te bevestigen. Hij vernederde zichzelf tot 

dienstknecht. Hij stond niet op zijn eer en heerlijkheid, maar legde die zelfs af met zijn 

opdracht tot dienaar-zijn.  Dit aspect komt ook sterk naar voren bij de voetwassing (Joh. 

13:1-6). Als men bedenkt dat de voetwassing normaliter verricht werd door een slaaf en 

dat het afleggen van klederen vernederend kon zijn, is te begrijpen wat Jezus met dit 

gebaar wilde zeggen. Hij wil dienaar zijn. 

‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te 

dienen [..]’(Mat. 10:45). Wie zich niet laat dienen door Jezus, wie zich niet laat reinigen 

van zonden, wie dus niet wil erkennen dat hij of zij gediend moet worden door de 

Dienaar, heeft geen deel aan Hem (Joh. 13:6-10). In dit licht wordt de brede betekenis 

van Filppenzen 2:5 ook duidelijk: ‘Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus 

Jezus was’. Uiteindelijk is het Paulus hier niet te doen om een systematische 

Christologie. Het accent ligt bij ‘laat die gezindheid bij u zijn’. De gemeente moet 

Jezus’voorbeeld volgen, dat wil zeggen; leren dienen in plaats van staan op de rechten 

om gediend te worden. Jezus had immers alle recht om zich te laten dienen.  

Voor wat de christologie betreft laat de passage de wezensgelijkheid van Christus met 

God duidelijk zien. Zijn preëxistentie en van daaruit zijn incarnatie. 

gestalte Gods gelijk 
 

zichzelf ontledigd 
 

gestalte van Dienstknecht 
 

aan de mens gelijk 
 

zichzelf vernederd 
 



Evangelisch Leerhuis een eenvoudige geloofsleer voor belangstellenden 

Evangeliegemeente De Regenboog 2004-2005       blz 25 

5  Namen van Jezus 

 
Jezus is de persoonsnaam, gegeven aan de Zoon van God die mens werd; hij 

betekent ‘Zaligmaker’. Het woord ‘Christus’ is het Griekse woord Christou 

(Χριστου) voor Messias, de beloofde bevrijder waarop de joden lang gewacht 

hadden. Het is meer een titel dan een bijnaam. Dus zeker niet zijn achternaam! 

Daarnaast zijn er andere titels en namen die gebruikt worden om van Hem te 

getuigen. We willen in het volgende gedeelte hier op een beperkt aantal namen 

ingaan.40 

 

Onze naam onderscheidt ons van andere personen, maar een titel bevat een speciale 

onderscheiding, die betrekking heeft op ons werk of onze positie. Wanneer God iemand 

een naam geeft, dan is die direct in verband met zijn persoonlijkheid, zijn karakter zoals 

God dit ziet. Een bewijs dat naam en karakter samengaan, vinden we in het feit, dat God 

de naam van verschillende geloofsmannen en vrouwen veranderd heeft, toen er in hun 

leven een zedelijke verandering optrad. Zo kreeg Abram de naam Abraham, Sarai de 

naam Sara, Jacob werd Israël, Saulus van Tarsus werd Paulus. Jezus is een naam, 

Redder een titel. Volgens de Schrift is ‘Zoon van God’ een naam, die uitdrukt wie Hij is 

van voor de grondlegging van de wereld. Zijn namen drukken uit wie Hij is, zijn titels 

wat Hij deed en nog voor ons doet. Hieronder zullen we een zeer beperkt aantal van 

Jezus’namen en titels behandelen om een beeld te krijgen van de betekenis van een 

naam of titel. 

 

Jezus Christus; het Lam Gods: De centrale gedachte, verbonden aan de Titel ‘Lam 

van God’ is deze: ‘[…] zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving’(Hebr. 9:22b). 

Door het bloedige offer, gebracht op het kruis, is de verzoening van onze zonden tot 

stand gebracht. De aardse loopbaan van Jezus draagt weliswaar de trekken van 

zachtheid, nederigheid en reinheid, die aan een lam doen denken, maar zo is Hij niet 

gestorven. De mens kan slechts tot God naderen door middel van een offer. Het Lam 

beantwoordt zowel aan Gods eisen als aan de behoefte van de zondaar. Christus leven 

was vlekkeloos, maar aan het kruis heeft Hij de zonde op zich genomen en is in de dood 

afgedaald.  

                                                
40 Zie de bijlage voor een studie over de bijbelse betekenis van een naam. 
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Jezus Christus; de Middelaar: Een middelaar is een persoon, die tussenbeide treed 

wanneer twee partijen onenig zijn, met het doel, ze met elkaar te verzoenen. De zonde 

heeft ons tot Gods vijanden gemaakt, maar in Christus was God de wereld met zichzelf 

verzoenende. God opent, door het bloed van Christus, de deur aan allen, vrede 

verkondigend aan hen die ver zijn. Als iemand weigert te komen, dan is zijn eigen wil 

de belemmering. Maar Gods liefde moet aan alle mensen verkondigd worden. Alle 

onderscheid tussen jood en heiden is geheel verdwenen. ‘Want er is één God en ook één 

middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus’.(1 Tim. 2:5) Het jodendom 

kende de eerste waarheid, dat God één is. Maar dit is niet voldoende om mensen te 

redden. Het christendom openbaart ons de énige Middelaar. De zondige mens is zelf 

niet in staat om tot God te naderen. Er is een tussenpersoon nodig. Job zegt: ‘Was er 

maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen 

leggen’.(Job 9:33). Maar hij leert later van Elihu dat God zo’n scheidsman bij zich had. 

In Christus is zo’n middelaar gekomen. Hij nam de belangen van de zondaars ter harte 

en heeft een losprijs voor allen betaald. Er is slechts één Middelaar. Zijn hemelse 

afkomst, zijn goddelijke natuur, zijn dood en zijn leven als Mens in de hemel maken 

Hem tot de enige Middelaar. Wanneer we Maria, hoe gezegend zij ook mag zijn onder 

de vrouwen en de heiligen, als middelares tussen God en mensen plaatsen, werpen we 

oneer op de enige Middelaar. We weerspreken dan ook de Bijbel die zo uitdrukkelijk 

over dit punt spreekt. Jezus is de enige die tussen ons en God bemiddelt.  

 

Jezus Christus; het licht der wereld: God is ‘Licht’ en God is ‘Liefde’. We kunnen 

zeggen dat God rechtvaardig is, maar de Schrift zegt niet, dat God Rechtvaardigheid is. 

God is heilig, maar er staat niet dat God Heiligheid is. Rechtvaardigheid, heiligheid, 

alomtegenwoordigheid en alwetendheid zijn eigenschappen van God, terwijl ‘Licht’ en 

‘Liefde’ uitdrukken wat zijn Wezen is: ‘Licht’ is één van zijn innerlijke wezensnamen. 

Het licht waarvan sprake is als God ‘Licht’ wordt genoemd is geestelijk en beschrijft 

Gods zedelijke karakter; zijn volmaakte reinheid, heiligheid en rechtvaardigheid. 

Johannes omschrijft in zijn evangelie God meer als ‘Liefde’. In zijn brieven meer als 

‘Licht’, omdat de brieven zich richten tot Gods kinderen, die vooral tot een heilige 

wandel, of tot een ‘wandel in het licht’ worden vermaand. Het is voor veel mensen niet 

zo moeilijk, om van een God die ‘Liefde’ is, te spreken. Maar het menselijk hart is 

arglistig, en opdat Gods liefde niet gebruikt wordt om de zonden goed te praten, laat 

Johannes zien dat God ‘Licht’ is, een brandende naam, die op de absolute reinheid van 
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Gods natuur wijst. In werkelijkheid sluit de naam ‘Liefde’ ook het ‘Licht’ in, want ware 

liefde verdraagt of verontschuldigt zonde niet. Zo worden als Gods kinderen beschouwt 

diegenen, die in het licht wandelen, in gemeenschap met een heilig en vlekkeloos God.41 

 

Jezus Christus, de ware wijnstok: Het beeld van de wijnstok heeft betrekking op de 

relatie tot de discipelen op aarde met Christus. Sinds eeuwen was Israël in de Bijbel als 

een wijnstok voorgesteld (Ps. 80:9; Jes. 5:1-2). In Christus is de oude mens veroordeeld 

en terzijde gesteld. In het Johannesevangelie betekent dit tevens dat Israël terzijde is 

gesteld. Christus vervangt nu Israël als Gods wijnstok op aarde. In plaats van 

wijnstokken te zijn, die in de aarde geplant zijn, zegt Christus, dat de discipelen door 

hun discipelschap ranken zijn geworden die aan de nieuwe wijnstok, Christus zelf, zijn 

verbonden. De Vader, de wijngaardenier, werkt aan zijn wijnstok, en reinigt die van 

dode ranken. Hij reinigt ook de levende ranken, opdat ze overvloedig vrucht mogen 

dragen. Het blijven in Christus is een verantwoordelijkheid die aan elke volgeling van 

Jezus is toevertrouwd en waaraan hij nooit kan voldoen zonder de genade en 

wedergeboorte. Blijven in Jezus betekent, in een positie van afhankelijkheid van Hem te 

leven. Zich door Hem laten leiden, aan Hem verbonden blijven door gebed, bijbellezen, 

contact met medegelovigen, broeders en zusters, enz. We weten dat we vanuit onze 

eigen natuur niets goeds teweeg kunnen brengen. Als we ons met Christus voeden. Zal 

Hij in ons een kracht van licht en leven worden. Zo kunnen wij vrucht voortbrengen. 

Wanneer onze gedachten steeds met Jezus bezig zijn, zal ons wezen naar zijn Wezen 

gevormd worden. Zo zullen onze gedachten, woorden en werken op die van Jezus gaan 

lijken. 

 

Pas wanneer men iemand persoonlijk kent, kan men hem bij zijn naam noemen; 

de naam van Christus aanroepen betekent dus, dat je Hem persoonlijk kent! Zijn 

naam spreekt van heiligheid, liefde, kracht en wijsheid. ‘[…] en men noemt Hem 

Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’(Jes. 9:5b). 

Jezus’naam is verheven boven alle naam, sinds Hij uit de dood is opgestaan en ten 

hemel gevaren is. ‘Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam 

boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen 

                                                
41 D.J. Christiaanse, Namen en titels van Christus, Winschoten, p.189. 
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van hen, die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou 

belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader.’! 

 

 

6  Tria Officia 

 
Buiten de vele namen en bedieningen die Jezus had zijn er drie bedieningen 

(ambten) die erg belangrijk zijn. Uit de Bijbel maken we op dat Jezus Profeet, 

Priester en Koning wordt genoemd. We willen kort ingaan op deze drie 

bedieningen van Jezus. 

In de theologie wordt over de Tria Officia van Jezus gesproken. Hiermee worden de 

drie ambten of taken van Christus bedoeld. ‘Tria’  betekent ‘drie’ en ‘Officia’ 

betekent ‘ambten’. Het gaat hier dan over de drie ambten Profeet, Priester en 

Koning. Iemand heeft daarover eens gezegd: 'Het drievoudige ambt van Christus 

kan met name in de gemeenschap met Christus worden gekend' (J.J. van der Schuit). 

Oftewel: pas in de levende relatie met de Persoon van Christus, gaat ook het werk 

van Christus in zijn drie ambten echt tot je spreken. 

Hij is onze hoogste Profeet en Leraar. De Heidelbergse Catechismus zegt: 'Hij 

heeft ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen 

geopenbaard.' Wij evangelischen kunnen dit van ganser harte onderschrijven42. 

Door het zo te zeggen geeft de catechismus wel ruimte voor het misverstand dat dat 

iets van het verleden is. Natuurlijk is het waar dat de Here Jezus op aarde gekomen 

is en toen ten volle heeft bekend gemaakt hoe God ons wilde verlossen. Maar dat 

mogen we niet opsluiten in het verleden. Want dat is nu juist het bijzondere, het 

unieke van Christus: Hij leeft! Er zijn vele profeten en leraren geweest, in allerlei 

religies, maar ze zijn allemaal gestorven en ze hebben hooguit hun leer nagelaten, 

opgeslagen in boeken. Maar Christus leeft. Hij is ook nu onze Profeet en Leraar. 

Wat de Israëlieten ervaren hebben, toen ze luisterden naar het onderwijs in de 

Bergrede, kan ook nu door de Geest van Christus onze ervaring zijn: 'Zij stonden 

                                                
42 We moeten ervoor waken om niet in de bak te spugen waar we uitkomen. In sommige evangelische kringen 
kan het voorkomen dat er op een negatieve wijze tegen de protestants- gereformeerde gezindte aangekeken 
wordt. Dit is geen goede zaak. De evangelische beweging was zonder deze niet tot stand gekomen, en heeft vele 
raakvlakken met haar. 
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versteld van zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun 

schriftgeleerden' (Mat. 7:28-29). En we lezen het ook in Kolossenzen 2:3: 'In 

Christus zijn alle schatten van de wijsheid en de kennis verborgen.' Alle schatten 

dus. Echte wijsheid, echte kennis, je vindt het alleen in Christus. Als je echt wijs 

wilt zijn, als je echte kennis wilt hebben, ga dan niet allereerst boeken lezen, 

verzamel je dan zelf geen leraren, ga niet surfen op het internet, maar ga naar 

Christus. In Hem is alle wijsheid en alle kennis. Dat is ook belangrijk voor het leven 

in de Kerk van Christus. Wie de kerkelijke pers een beetje bij houdt, weet dat er in 

onze kerken veel onrust is, veel verschil van mening over allerlei zaken. En daar 

komen we met elkaar niet uit als we niet samen naar Christus gaan. Alleen in 

Christus is al onze wijsheid. Die wijsheid is niet uitsluitend te vinden in een 

bepaalde periode van ons kerkelijk verleden. Die wijsheid is ook niet te vinden in 

het uitgangspunt dat we vooral de lieve vrede moeten bewaren, en de kool en de geit 

moeten sparen. Die wijsheid is ook niet te vinden in een ongeremde 

vernieuwingsdrang. Onze wijsheid is alleen te vinden in Christus. Als we daar met 

elkaar niet van overtuigd zijn, dan kunnen we alleen nog maar een zogenaamde 

eenheid overeind houden. Maar dat is geen eenheid. Dat is de eenheid van de lieve 

vrede en niet de eenheid van de vrede van Christus. En als Christus werkelijk alles 

voor ons is, dan vinden we alleen kennis en wijsheid als we ons samen hernieuwd 

op Hem concentreren in persoonlijke verbondenheid. Alleen Christus is onze 

Hoogste Profeet43 en Leraar. 

Hij is ook onze enige Hogepriester. De Heidelbergse Catechismus zegt: 'Hij heeft 

ons met het enige offer van zijn lichaam verlost en Hij blijft met zijn voorbede steeds 

bij de Vader voor ons pleiten.' Over het Priester-zijn van Christus worden dus twee 

dingen gezegd. Allereerst dat Hij een volkomen uniek offer heeft gebracht. Brachten 

priesters in het Oude Testament offers in de vorm van dieren, Christus is als Priester 

zelf het offer geworden. In Kolossenzen 1:20 staat dat Hij vrede heeft gemaakt door 

het bloed van zijn kruis. Zo heeft Hij verzoening gebracht. En als Christus alles 

voor ons is, dan moeten we onze redding dus ook uitsluitend en alleen in Hem 

zoeken. Diep in ons allemaal leeft toch de drang om ook zelf iets bij te dragen aan 

onze verlossing. Want het kán toch niet waar zijn dat we voor de volle honderd 

procent afhankelijk zijn van een Ander. Maar dat is dus wel waar. Als Christus alles 
                                                
43 Zie ook Hand. 3:22. 
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is, dan kunnen we alleen door Christus gered worden. We kunnen er zelf niets aan 

bijdragen. Integendeel we moeten ons in onze relatie met God de Vader volkomen 

van Christus afhankelijk weten. En dan moeten we niet alleen naar Golgotha kijken. 

We moeten ook omhoog kijken, want Christus leeft! En in Kolossenzen 3:1 roept 

Paulus ons op: 'Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods 

rechterhand.' En wat doet Christus daar? Hij bidt voor ons. Hij doet voorbede. Wat 

is het geweldig om te weten dat Christus altijd voor ons aan het bidden is in de 

hemel. Dat Hij al onze gebeden, die zo vaak vol zonde zijn, dat Hij al die gebeden 

gezuiverd bij zijn Vader brengt. Ken Christus toch vooral ook als uw Voorbidder! 

In zijn intieme contact met de Vader vallen onze namen. Heel persoonlijk. Want 

Christus bidt voor ons (zie ook 1 Joh. 2:1). En als Christus werkelijk alles voor ons 

is, zoek dan alles wat voor uw heil nodig is in Hem, de enige Hogepriester44, die 

zijn bloed voor ons vergoten heeft. En die ook voor ons bidt bij de Vader. Bedenk 

dat ook maar als u zelf bidt: Christus bidt dan ook. Als je bidt, bid je nooit alleen, 

want Christus bidt mee. 

Christus is tenslotte onze eeuwige Koning. De Heidelbergse Catechismus zegt 

hierover: 'Hij regeert ons door zijn Woord en Geest, en beschermt en bewaart ons 

bij de verworven verlossing.' Zo leren we in de gemeenschap met Christus Hem ook 

als een machtige Koning45 kennen. Christus die door zijn Geest wil wonen in ons 

hart, heel intiem, heel dichtbij, over diezelfde Christus schrijft Paulus in 

Kolossenzen 1:16: 'In hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en op 

aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 

hetzij overheden, hetzij machten.' Daar staat Christus dus boven! Hij is de eeuwige 

Koning. En in vers 18 heet Hij: 'Het Hoofd van het lichaam, de gemeente.' Geloven 

in Christus betekent ook: Hem kennen als de Koning van de Kerk. De Kerk is van 

Christus. Niet van ons. De Kerk is van Christus. En als je gelooft in Christus, zorg 

dan dat je er te vinden bent, in de Kerk, in de gemeenschap der heiligen, want dat is 

de plaats waar de Koning je wil bewaren en beschermen bij de verworven 

verlossing. Een levende gemeente is een gemeente die Christus kent als Koning. En 

als Christus werkelijk alles voor ons is, zoek dan in Hem alle kracht, en alle 

                                                
44 Zie ook Hebr. 7. 
45 Zie ook Joh. 1:50. 
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bescherming. En laat je vinden in zijn kerk, want daar wil Hij je ontmoeten en 

zegenen.46 

 

7  Jezus’zelfbewustzijn: ‘Ik ben…’ 

 
Over Jezus is er in de loop der geschiedenis al veel gezegd. Er zijn allerlei theorieën 

over wie Hij was op losgelaten. Sommige daarvan deden dit op verantwoorde 

bijbelse wijze, anderen echter op een onwaardige, ja soms, spottende wijze. Zoals 

we zagen belijdt de Kerk dat Jezus God is. Dit is al vroeg op papier gezet, om 

dwaalleren te kunnen herkennen en veroordelen. De vraag die in de loop der 

geschiedenis steeds weer naar voren is gekomen is: Hoe zag Jezus zichzelf? Is daar 

in de Schrift iets over te vinden?  

In dit gedeelte willen we kijken hoe Jezus zichzelf zag en voordeed. We gaan kijken 

naar Jezus’zelfbewustzijn. 

 

Van oudsher wordt het evangelie naar Johannes gezien als het evangelie waarin vooral 

de Godheid van de Here wordt benadrukt. Ook de andere drie evangeliën belichten een 

bepaalde kant van de Here Jezus. Dit komt ook tot uitdrukking in de geslachtsregisters 

die erin staan vermeld. 

Matteüs 1:1 zegt: 'Geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon 

van Abraham'. De naam 'David' leidt onze gedachten naar het koningschap over Israël, 

de troon van David. De naam 'Abraham' brengt ons bij de beloften aan Abraham 

gedaan. Zo wijst het evangelie naar Matteüs op Christus als de erfgenaam van de 

beloften aan Abraham gedaan ('Zoon van Abraham') en als de erfgenaam van Davids 

troon ('Zoon van David’). In het evangelie naar Marcus treffen we geen 

geslachtsregister aan. Over het algemeen wordt dit evangelie gezien als het verslag 

waarin de Here Jezus beschreven wordt als de Dienstknecht. De nadruk ligt op Zijn 

dienstbaarheid. Het evangelie naar Marcus is een sober evangelie, dat slechts de daden 

beschrijft van de Heer. Daarbij is de afkomst van de Dienstknecht niet van belang en 

zoeken we tevergeefs naar een geslachtsregister in dit boek. Het geslachtsregister dat 

Lucas geeft, gaat helemaal terug naar Adam, 'de zoon van God' (Luc. 3:38). Lucas was 
                                                
46 http://www.josdouma.nl/christuscentraal 
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geneesheer (Kol. 4:14) en wie kon de afkomst van de ‘Zoon des mensen’ beter 

beschrijven dan een arts? Lucas heeft veel aandacht voor zieke mensen die beter 

worden: de genezingen die de Heer doet. 

Matteüs, Marcus en Lucas beschrijven de Heer als Koning, Dienstknecht en Mens.  

In het evangelie naar Johannes wijst de Heilige Geest vooral op de Godheid van de Here 

Jezus. Het 'geslachtsregister' vinden we min of meer in de openingsverzen van dit 

evangelie. Johannes gaat dan terug naar het allerprilste begin: ‘In den beginne was het 

Woord [..]'(Joh. 1:1); denk hierbij ook aan dat oorspronkelijke begin in Genesis 1:1a ‘In 

den beginne schiep God de hemel en de aarde […]’. Toen was het Woord (dat later 

vlees is geworden, Joh. 1:14) er al. Johannes heeft het vooral over: ‘God is geopenbaard 

in het vlees [...]'(1 Tim. 3:16, Statenvertaling).47 Maar wat zei Jezus nu over zichzelf?  

 

‘Ik ben’  

De ‘Ik ben’48-uitspraken van de Here Jezus staan in het Johannesevangelie.49 

Jezus’goddelijkheid blijkt ook uit deze uitspraken, waarvan er acht te onderscheiden 

zijn. 

1- ‘Ik ben het Brood des Levens’ (6:35, 41, 48, 51) 

2- ‘Ik ben het Licht der wereld’ (8:12; 9:5) 

3- ‘Ik ben de Deur van de schapen’ (10:7, 9) 

4- ‘Ik ben de goede Herder’ (10:11, 14) 

5- ‘Ik ben de Opstanding en het Leven’ (11:25; 17:3) 

6- ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (14:6) 

7- ‘Ik ben de ware Wijnstok’ (15:1, 5) 

8- ‘Ik ben’ (8:58; 4:26; 6:20; 8:24, 28; 13:19; 18:5, 6, 8; (cf. Ex. 3:14). 

 

Dat deze uitspraken nu juist in dit evangelie staan, stemt volkomen overeen met het doel 

van het Johannesevangelie, dat is de Godheid van de Here Jezus naar voren brengen. In 

elke uitspraak herkennen we iets van de Naam van God. Denk daarbij eens aan Exodus 

3:13 en 14, waar de Here Zijn Naam bekend maakt aan Mozes: ‘Daarop zeide Mozes tot 

God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft 

                                                
47 H.B. Slagter, Ik, Ik ben, Die met u spreek, De ‘Ik ben’-uitspraken in het Johannesevangelie, Oudewater, 1999, 
p.8. 
48 Grieks: Egoo eimi (Εγώ ειµι). 
49 We gaan niet in op de betekenis van de verschillende ‘Ik ben’-uitspraken. Voor verdere studie van deze 
uitspraken kunt u o.a. terecht bij het commentaar van de Studiebijbel. 
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mij tot u gezonden, en zij vragen mij: hoe is zijn naam – wat moet ik hun dan 

antwoorden? Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij 

tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.’ En in het volgende vers staat 

dan: ‘Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De HERE, de 

God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft 

mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van 

geslacht tot geslacht.’   

Vers 14 zegt: ‘Ik ben heeft mij tot u gezonden’; vers 15 zegt: ‘De Here […] heeft mij tot 

u gezonden’. Wanneer we in het Oude Testament lezen over HERE (NBG), dan staat 

daar in het Hebreeuws de naam van God (Jahweh). ‘Ik ben’ bepaalt ons daardoor bij de 

HERE, en dat is God zelf! Bovendien legt Jezus in elk van zijn uitspraken een extra 

nadruk op zichzelf. Hij gebruikt als het ware ten overvloede het woordje ‘Ik’. Daarom 

kan elke uitspraak vertaald worden met: ‘Ik, Ik ben […]’. Vergelijk hiermee Jesaja 43: 

‘Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser’(vs. 11)! 

In de geschiedenis van de gevangenneming van Jezus in Johannes 18, wordt ons 

duidelijk welke kracht er in deze Naam van God schuilt. Wanneer Jezus zijn woorden 

tot de paar discipelen gesproken heeft en Hij tot de Vader gebeden heeft, gaat Hij met 

zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, waar een hof was (vs. 1). En daar 

kwam Judas, ‘die een afdeling soldaten tot zijn beschikking had gekregen en dienaars 

van de overpriesters en de Farizeeën, voorzien van lantaarns, fakkels en 

wapenen’(vs.3). Vers 4 vermeldt dan dat Jezus vraagt, wie zij zoeken. Hoewel Hij al 

wist wat er over Hem zou komen. Het antwoordt luidt: ‘Jezus, de Nazoreeër’(vs. 5). 

Waarop Jezus zegt: ‘Ik ben het’, maar eigenlijk staat er in het Grieks ‘Ik ben’. Het zijn 

precies dezelfde woorden als waar elke ‘Ik ben’-uitspraak mee begint.  

Dus eigenlijk: ‘Ik, Ik ben […]’. In vers 6 staat dan: ‘Toen Hij dan dat tot hen zeide: Ik 

ben het, deinden zij terug en vielen ter aarde’. 

Daarna gaat de Here mee om de beker, die de Vader Hem te drinken gegeven had, te 

drinken. Hij zou het lijden op zich nemen; Hij, de ‘Ik ben’, die zich openbaarde in de 

Zoon. Die sprak met de Samaritaanse vrouw en (letterlijk) tot haar zei: ‘Ik, Ik ben, die 

met u spreek’(Joh. 4:26). Tegen de discipelen in het schip: ‘Ik, Ik ben, vrees niet’(Joh. 

6:20) en tegen de Joden: ‘Ik, Ik ben, die getuig van Mijzelf’(Joh. 8:18). Hij zei ook tot 

hen: ‘[…] indien gij niet gelooft, dat Ik, Ik ben, zult gij in uw zonden sterven’(Joh. 8:24). 

Hij is degene die er al was in den beginne: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer 

Abraham was, Ik, Ik ben’(Joh. 8:58). 
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Dus telkens wanneer we de ‘Ik ben’-uitspraken van Jezus lezen, is het goed te beseffen 

dat het steeds een openbaring is die verband houdt met zijn Goddelijke wezen. Jezus 

was zich terdege bewust Wie Hij was, en waarvoor Hij kwam.  

Hij was God en mens, gekomen om ons te Verlossen! 

 

 

8  Jezus is Heer, kurios 
 

Het woord Heer wordt door christenen geregeld gebruikt. We spreken God 

hiermee aan, maar ook Jezus. Zo spreken wij bijvoorbeeld van ‘Here Jezus’. 

Het begrijpen van bepaalde titels van Christus heeft een directe invloed op ons 

praktisch christelijk leven. Dit is speciaal het geval met de titel van ‘Heer’. Een 

christen, die Jezus Christus als zijn Heer kent en erkent, zal daardoor een 

gehoorzaam en onderworpen christen worden, want de titel ‘Heer’ sluit gezag en 

recht tot heersen en bevelen in zich.50 Een heer zorgt echter ook voor zijn 

onderdanen en beschermt deze. In de evangeliën wordt Jezus vaak ‘Heer’ 

genoemd in de alledaagse zin van ‘meester’(Luc. 5:8), maar na de opstanding 

kreeg dit woord nieuwe betekenis. ‘Mijn Heer en mijn God’(Joh. 20:28), riep 

Thomas uit toen hij de opgestane Jezus met eigen ogen zag. Zo noemden de Joden 

God vaak, en de eerste christenen beleden openlijk hun geloof met de woorden: 

‘Jezus Christus is Heer.’(1 Kor. 12:3). Paulus ziet, in zijn brief aan de Filippenzen, 

uit naar een tijd waarin Jezus als Heer zal terugkeren, als ‘alle knie zich zal buigen 

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong 

zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God, de Vader’(Fil. 2:6-11). 

Laten we eens gaan zien wat het woord ‘Heer’nu voor betekenis heeft met 

betrekking tot Jezus.  

 

‘Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des heiligen Geestes 

van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij ziet en hoort. […] Dus 

moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem én tot Here én tot Christus 

gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.’(Hand. 2:33, 36). 

                                                
50 D.J. Christiaanse, Namen en titels van Christus, Winschoten, p.189. 
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De verhoging van Jezus betekent dat Hij Messias en Here is. Pas na zijn sterven en 

opstanding kan de gemeente als zodanig belijden. Pas als de Messias zijn taak volbracht 

heeft (als ‘Zoon des mensen’ en ‘lijdende Knecht’) ontvangt Hij die erkenning, eer en 

heerlijkheid. De term gaat terug op het hebreeuwse ‘adonai’ en het tetragrammaton 

‘JHWH’(hwhy). Soms is niet uit te maken of ‘Here’gebruikt wordt voor God in het 

algemeen of specifiek voor Jezus. Jezus staat dan gelijk aan God. De Heerserspositie 

van Jezus is het hart van de vroegchristelijke belijdenis (Ik geloof […] in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Here). Alles is Hem onderworpen. Voor de christenen ten 

tijde van Paulus betekende dit een beamen van soevereiniteit51van God tegenover die 

van de keizer, die in die tijd ook verheerlijkt werd met de titel Kurios. Ook Paulus 

belijdt Christus als Here. Het hart van Paulus’verkondiging is immers de heerschappij 

van Jezus (2 Kor. 4:5). Dat dit voor hem belangrijk is blijkt vooral uit 1 Cor. 12:3. De 

betekenis van de titel Here is tweevoudig: 

1- De persoonlijke ervaring van Jezus’heerschappij (Kol. 2:6) 

2- De kosmische heerschappij van Jezus over het hele bestaan. 

De betekenis van de titel Here beschrijft dus de goddelijke functies van Jezus (b.v. 

almacht, heiligheid, soevereiniteit). Jezus oefent het gezag uit van de God van het 

verbond in het Oude Testament. Hij is ook Yahweh. Paulus maakt in wezen dus geen 

verschil tussen de titels Messias en Here. Liever gebruikt hij binnen zijn context de titel 

Here, omdat Messias in het heidenchristendom (waar hij voornamelijk werkte) de 

associatie opriep van ‘een andere koning’ dan Caesar (zie b.v. Hand. 17:7) en de 

gemeente in gevaar bracht. Anderzijds was de titel Here ook niet ongevaarlijk. Hoe dan 

ook: heidenen kenden geen Messiasverwachting, Joden wel. Heidenen kenden echter 

wel ‘heren’ (1 Kor. 8:5vv.). Dat de vroeg Arameese kerk ook Jezus verheerlijkte als 

Here blijkt uit de uitdrukking ‘Maranatha’(1 Kor. 16:22), wat betekent: ‘(de) Here is 

gekomen’ of: ‘onze Here, kom’. 

We hebben nu gezien dat de Titel ‘Heer’een belangrijke aanspreekvorm was. We willen nu wat 
dieper op deze stof ingaan. Het is allereerst een aanspreektitel. Als Marta Jezus 'Heer' noemt 
(Joh 11:21), is dat misschien alleen maar een vorm van beleefdheid. Er is echter ook een andere 
betekenis. De belijdenis 'Jezus is Heer' (Rom. 10:9; 1 Kor. 12:3) wordt door Paulus wel degelijk 
opgevat als een samenvatting van de kern van het evangelie. Christenen zijn mensen die 'de 
naam van de Heer aanroepen' (Rom. 10:13; 1 Kor. 1:2). Wat wil dit zeggen? Blijkbaar werd de 

                                                
51 Volstrekte onafhankelijkheid, hier dus de superioriteit, de oppermacht van God bedoeld. 
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term kurios (Aramees: mare), in het Palestina van de eerste eeuw speciaal gebruikt voor een 
goddelijk persoon, of minstens voor iemand die meer dan een gewoon mens was. Maar het 
allerbelangrijkst is het feit dat de oudtestamentische naam van God, de vier onuitsprekelijke 
letters (JHWH) in het Grieks met kurios vertaald werden. 
Toen het Oude Testament, waarin de heilige naam van God 6.823 maal voorkomt, in het Grieks 
vertaald werd, is daarvoor 6.156 keer het woord kurios gebruikt. Zo werd dit Griekse woord de 
normale manier om rechtstreeks te spreken over de God die zich op de Sinaï aan lsraël had 
geopenbaard en daar met zijn volk een verbond had gesloten. De joden gebruikten die naam 
voor niemand en niets anders. De historicus Josephus52 vermeldt dat de joden weigerden de 
Romeinse keizer kurios te noemen, omdat deze naam volgens hen alleen aan God toekwam. De 
schrijvers van het Nieuwe Testament gebruikten deze naam echter zonder aarzeling voor Jezus, 
met alles wat dat inhoudt. Een naam die exclusief aan God toekwam, werd evenzeer voor Jezus 
gebruikt. Dit was niet een vergissing van onwetende schrijvers die slecht op de hoogte waren 
met de joodse achtergrond. De eerste discipelen waren allemaal joden. Een man als Paulus, die 
de term 'Heer' het meest gebruikt, wist heel goed wat hij daarmee zei. Zij konden er niet 
onderuit om Jezus deze titel te geven, vanwege de gegevens die ze over Hem hadden, vooral 
over zijn opstanding uit de dood. Het was een opzettelijke, weloverwogen en gerechtvaardigde 
beslissing, die in het licht van de geschiedenis van Jezus geheel op zijn plaats was. Hij is in 
heerlijkheid verheven en zit aan de rechterhand van God. Hij deelt Gods status en behoort dus 
als Heer aangesproken te worden. 
Soms wordt in het Nieuwe Testament een tekst uit het Oude aangehaald waarin de naam 'Heer' 
(dus 'de Heer, uw God') voorkomt, en uitdrukkelijk toegepast op 'de Heer, Jezus'. Een van de 
meest treffende voorbeelden komen we tegen in Hand. 2:21, dat Joël 2:28-31 citeert. Het 
gedeelte in Joël spreekt van een toekomstige periode in de geschiedenis van Gods volk waarin 
Gods Geest op het hele volk wordt uitgestort. Op deze 'grote en geduchte dag des Heren' (dat 
wil zeggen, 'van God') zal het gebeuren dat ieder 'die de naam des Heren aanroept, behouden 
zal worden'. Met andere woorden, allen die een beroep op God doen zullen behouden worden. 
In zijn toespraak op de Pinksterdag verwijst Petrus naar deze profetie (zie Hand. 2:17- 21); hij 
noemt diezelfde woorden: 'Wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden'. In het 
gedeelte dat daarop volgt, blijkt dat de 'Heer' die hij bedoelt niemand anders is dan 'Jezus van 
Nazareth' (vs. 22) die God 'tot Heer en tot Christus gemaakt heeft' (vs. 36). Petrus verklaart dat 
de opstanding bewijst dat diezelfde Jezus die gekruisigd was, nu door God openlijk erkend is als 
Messias en Heer, met recht op dezelfde status als God. 
In Fil. 2:10-11 vinden we nog een interessant voorbeeld, waar Jesaja wordt geciteerd. 
Jesaja profeteerde van een dag dat 'iedere knie voor de Heer (voor God) zal buigen' en dat 
'ieders tong Hem zal belijden'. Het is een krachtige passage waarin de uniciteit van de God van 
Israël en zijn recht op universeel gezag en erkenning duidelijk tot uitdrukking komen (Jes. 
45:20-25). Paulus past deze woorden rechtstreeks op Jezus toe. 
Het is bekend dat dit overdragen van woorden over de ene Heer (God) op de andere (Jezus) 
voor de joden in die tijd onverdraaglijk was. In een dialoog uit de tweede eeuw tussen de jood 
Trypho en de christen Justinus de Martelaar klaagt Trypho dat christenen passages die over God 
gaan, hebben ‘gestolen’ om ze op Christus toe te passen. Niet dat het bij iemand opkwam dat er 
twee ‘Heren’ waren (met andere woorden, twee Goden), het ging erom dat Jezus even hoog 
verheven was als God en dat Hij als zodanig mocht worden aangesproken en aanbeden. De term 
‘Heer’ voor Jezus kan dus beschouwd worden als erkenning van zijn verheven status, op grond 
van zijn opstanding. 
 
We hebben in het voorgaande gezien dat de titel ‘Heer’ meer is dan een 

aanduiding voor een ‘meester’. ‘Heer’ geeft gezag aan. Het gezag dat Jezus ook 

over ons leven hoort te hebben. Hij is het waard om dit te ontvangen van ons. Onze 

‘Heer’ is voor ons naar de aarde gekomen, om ons te redden van onze zonden. Wij 
                                                
52 Joods geschiedschrijver uit een priesterfamilie, Jeruzalem ca. 37 – Rome na 100. 
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waren geestelijk dood, en de ‘Heer’kwam en heeft ons levend gemaakt. Hij zorgt 

voor ons, leidt ons en vormt ons. ‘De Heer regeert!’ 

 

 

9  Gods verzoeningswerk; Pactum Salutis 

 
De mensen die de bijbelboeken schreven hebben zich voornamelijk met één 

probleem beziggehouden. Onze zonden scheiden ons van God; wat wij ten diepste 

nodig hebben is ‘verzoend53’ te worden met Hem. Hoezeer mensen ook hun best 

doen, zij kunnen zichzelf nooit aangenaam maken bij een heilig God. Naar Gods 

maatstaven schieten wij altijd tekort. Hiervoor is Jezus gekomen, om verzoening 

tussen ons en God tot stand te brengen. We willen in dit gedeelte gaan zien hoe wij 

deze verzoening dienen te benaderen. 

 

In de tijd van het Oude Testament werden offeranden gebracht als verzoening voor de 

zonden. Maar dit kon niet het definitieve antwoord zijn. Jesaja schreef over de komst 

van de Knecht des Heren die dit vraagstuk op zou lossen: ‘Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller 

ongerechtigheid op hem doen neerkomen.’(Jes. 53:6). Het Nieuwe Testament beschrijft 

hoe God Jezus, Zijn Zoon, heeft gezonden om dit te doen. Zijn dood was het volmaakte 

offer voor de mensen. Toen Jezus stierf aan het kruis, stierf Hij in onze plaats, en 

onderging Hij de doodstraf voor onze zonden. Aan het kruis werd Hij zich ten diepste 

bewust van de doodsangst die het gescheiden zijn van God met zich brengt, en riep Hij 

uit: ‘Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij 

verlaten?’(Mat. 27:46). Matteüs vertelt ons verder dat het voorhangsel van boven tot 

beneden scheurde. Het feit dat het voorhangsel in tweeën scheurde kondigde op 

dramatische wijze aan, dat wij niet langer van God afgesneden hoeven te zijn. Jezus had 

de zonde der wereld verzoend.  

Twee mensen verzoenen is ze tot elkaar brengen als ze vijanden zijn geweest. In de 

Bijbel begint de geschiedenis van de mens met de breuk in de verhouding tussen hem en 

God. Deze wordt onmiddellijk gevolgd door vijandschap met zijn naaste (Kaïn slaat 

                                                
53 Verzoenen: Weer vrede doen hebben, weer goedmaken, in harmonie brengen, uit Het Groene woordenboek, 
Den Haag 2002, p. 804. 
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Abel dood). Pas als de verhouding met God hersteld is, kunnen ook de betrekkingen 

tussen de mensen geheeld worden. Dit is het resultaat van de verzoening die God allen 

aanbiedt. De mensheid is door de zonde van God afgesneden. Het is onmogelijk onszelf 

met God te verzoenen. ‘Maar’, zo zegt Paulus ‘ thans in Christus Jezus zijt gij, die 

eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze 

vrede, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de 

vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in 

inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de 

twee tot een nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot een lichaam verbonden, weder 

met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij 

zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die 

dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. 

Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen 

en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl 

Christus Jezus zelf de hoeksteen is.’(Efe. 2:13-20). Dit is door Jezus zelf gedaan in zijn 

leven, dood en opstanding. Het is nu voor de mens mogelijk om een vriend, ja, een kind 

van God te zijn in plaats van een vijand. Met de zonde, de oorzaak van de 

vervreemding, is door Jezus afgerekend. Toch worden we niet automatisch met God 

verzoend. Het is een gave die wij moeten aannemen. Maar het is een gave, die voor 

allen verkrijgbaar is, en daarom wordt van de christenen verwacht, dat zij de ‘weg der 

verzoening’ aan anderen meedelen. De verzoening brengt niet alleen vrede met God, 

maar ook tussen een man of een vrouw met iemand anders. Zij, die eens vijanden 

waren, zien zich als leden van dezelfde familie als zij met God verzoend zijn.54 De 

dingen die hen scheiden zijn onbelangrijk vergeleken met het gezamenlijke toebehoren 

aan God. Dit is de oplossing die het Nieuwe Testament biedt in het bitterste 

rassenconflict uit de bijbelse tijd: de kloof tussen Joden en niet-Joden. 

 

Onze verlossing is gegrond op het bloed van het Lam, volgens het eeuwige plan van God. De 
verlossing was niet eenvoudig een antwoord op de zonde, maar voordat de wereld was, voor de 
schepping van hem die satan werd en voor het bestaan van de zonde, bestonden deze grote 
plannen van liefde al in Gods gedachten. Christus is de Middelaar. Hij heeft de belangen van 
zondaars ter harte genomen en de losprijs betaald. Hij was de enige die aan de voorwaarden, om 
ons met God te verzoenen, kon voldoen, want: 

• Hij is mens geworden om de enige God voor allen toegankelijk te maken, dit is het 
middelaarschap.(1 Tim. 2:6) 

                                                
54 Een mooi voorbeeld hiervan is een vergadering, gehouden in Jordanië ,van christelijke oudsten, van joodse en 
Palestijnse afkomst, die aan het begin van de vergadering elkaars voeten wasten. 
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• Hij is mens geworden om zichzelf als losprijs te geven, dit is de verzoening. (2 Kor. 
5:18) 

• Hij heeft zijn leven gegeven als een losprijs voor velen, dit is de verlossing. (Mat. 
20:28) 

Een ieder kan komen tot God. Christus heeft ruim voldoende losprijs betaald voor allen. Op 
grond van zijn werk mag een ieder tot Hem komen. 
‘En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der 
verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met 
Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het 
woord der verzoening heeft toevertrouwd.’(2 Kor. 5:18-19). Deze beroemde verklaring maakt 
gebruik van het begrip ‘verzoening’. Paulus gebruikt dat woord ook in 1 Kor. 7:11, waar het 
gaat over de verzoening tussen van elkaar vervreemde echtgenoten. Verzoening is een 
fundamentele menselijke ervaring, vooral in persoonlijke relaties. De gelijkenis van de verloren 
zoon (Luk. 15:11-32) is misschien wel het mooiste van het belang van verzoening in het Nieuwe 
Testament. Dit verhaal laat zien wat verzoening tussen vader en zoon is en hoe de verbroken 
relatie hersteld wordt. Wat kunnen we nu zeggen over de rol van Jezus bij de verzoening tussen 
God en zondaren? Dat kunnen we op twee manieren opvatten. Ten eerste kunnen de woorden 
‘in Christus’ een verwijzing naar de incarnatie zijn, dat wil zeggen naar het feit dat God de 
menselijke geschiedenis is binnengegaan in de mens Jezus. ‘Incarnatie’ betekent ‘vleeswording’ 
of ‘menswording’. Als de mensgeworden God neemt Jezus het initiatief door Gods 
overweldigende liefde voor ons te verkondigen. Hij verklaart dat God naar verzoening verlangt. 
In die verkondiging, in het aanbod van de mogelijkheid van verzoening met God, spreekt 
Christus tot ons als God en namens God. De woorden ‘in Christus’  kunnen ook op een andere 
manier worden opgevat. Er kan een Hebreeuwse constructie aan ten grondslag liggen die voor 
Paulus heel bekend was, met de vertaling ‘door of via Christus’. Dan zou ‘God heeft in Christus 
de wereld met zich verzoend’ betekenen dat Christus het middel is, de bemiddelaar door wie 
God de wereld met zichzelf verzoent. Die gedachte komen we ook op andere plaatsen in het 
Nieuwe Testament tegen: ‘Vroeger […] was u God vijandig gezind […] maar nu heeft Hij door 
Christus’sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig […] voor Hem 
zult staan.’(Kol. 1:21-22). Het begrip ‘vijandigheid’ of ‘vervreemding’ wordt gebruikt om de 
gebroken relatie tussen mens en God aan te duiden, die door de dood van Christus veranderd is 
in een verzoende relatie. 
 

We zagen dat een mens zichzelf nooit kan verzoenen tegenover God. Wij schieten 

tekort. Voor verzoening hebben wij Christus nodig. Christus is God, en kan zodoende 

die verzoening teweeg brengen. 

In het Oude Testament is er ook op verschillende wijze sprake van verzoening. Als er 

zonde in het spel was moest er, wilde er verzoening kunnen plaatsvinden, een 

vergoeding komen. Dit zien we reeds in de verschillende offers die er voor 

verschillende zonden gebracht dienden te worden. Vaak werd een extra vergoeding 

geëist, om de verzoening tot stand te brengen. Bij roofing of afpersing bijvoorbeeld 

moest 20% extra vergoed worden (Lev. 6:5). Nog zwaardere vergoedingen vinden we in 

Exodus 22:1-15. We zien in het Nieuwe Testament Zacheüs, die viervoudig vergoedt 

(Luk. 19:8). Wij kunnen niet meer dan onszelf geven. Jezus kon dit echter wel, veel 

meer, en Hij heeft dit ook voor ons gedaan. 
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Pactum Salutis. 

 

Wij zijn geschapen uit pure liefde. Uit pure liefde zet God ook de verzoening in gang. 

Deze keuze heeft Hij in de eeuwigheid al gemaakt, niet toen de wereld en de tijd er al 

was. God overziet tijd en ruimte. God heeft ons niet geschapen omdat Hij ons nodig zou 

hebben. God heeft niets nodig. Wij zijn geschapen naar zijn wil (θέληµα) (zijn raad) en 

naar zijn welbehagen (ευδοκία). Er was voor de schepping een afspraak dat Jezus zijn 

werk zou voleindigen wat de Vader hem gegeven heeft.55 Dit wordt het heilsverdrag 

genoemd, Pactum Salutis.  

‘Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden’.(Gal. 

4:4), hier gaat Jezus het werk beginnen. Hij kwam naar de aarde om voor onze zonden 

te sterven. 

‘Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift 

vervuld zou worden: Mij dorst! Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een 

spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen 

Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd 

en gaf de geest.’(Joh. 19:28-30), hier wordt het werk door Jezus volbracht! 

Al voor de grondlegging van de wereld was dit al besloten. Jezus is de hemel 

doorgegaan, heeft verzoening bewerkt, door het heilsverdrag wat volbracht is. Hierdoor 

mogen wij de genade aanvaarden in geloof.(Hebr. 4:14-16) 

 

 

10  Jezus; Verlosser en Bevrijder 

 
Van de mens wordt gezegd dat hij een ‘slaaf van de zonde’is. Zelfs als wij het 

zondigen willen laten, kunnen wij dit niet. Maar door zijn leven, dood en 

opstanding betaalde Jezus de prijs die ons zou vrijmaken. Een verlost iemand is 

ook een vrij iemand. Paulus spoort zijn lezers aan te letten op de prijs die voor hun 

vrijlating, hun verlossing, betaald is, en zich met hun hele hart in de dienst van 

God te stellen. ‘Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw 

lichaam.’(1 Kor. 6:20) 

                                                
55 In de drieëenheid van God is er sprake van een zgn. economische triniteit. Er zijn onderling afspraken en 
verantwoordelijkheden. Bijv. net als in een gezin; ieder is wel hetzelfde, niemand is meer dan de ander.  



Evangelisch Leerhuis een eenvoudige geloofsleer voor belangstellenden 

Evangeliegemeente De Regenboog 2004-2005       blz 41 

Eén van de belangrijkste benamingen van Jezus in het Nieuwe testament is ‘Redder’ of 

‘Heiland’. Jezus is ‘[…]de Heiland, namelijk Christus, de Here […].’(Luk. 2:11). Het 

Nieuwe Testament verkondigt dat Jezus zijn volk van hun zonden redde (Mat. 1:21); 

alleen in zijn naam is redding te vinden (Hand. 4:12); Hij is het die ‘de weg tot het heil 

gebaand heeft’(Hebr. 2:10). In deze uitspraken, en vele andere, functioneert Jezus als 

God. Hij doet dingen die strikt gesproken aan God zijn voorbehouden.  

Wat is dat voor redding? Wat heeft volgens het Nieuwe Testament de dood van Jezus 

ermee te maken? 

 

Losprijs: Jezus zei zelf dat Hij kwam om ‘zijn leven te geven als losprijs voor 

velen’(Marc. 10:45). Deze opvatting van zijn dood is erg belangrijk, omdat deze bij 

Jezus vandaan komt. De gedachte komt ook op andere plaatsen voor. 1 Tim. 2:5-6 

noemt Jezus Christus ‘middelaar tussen God en mensen’. Een losprijs wordt betaald om 

iemand weer in vrijheid te stellen. Wanneer het in het oude Testament voorkomt, valt de 

klemtoon op het element van bevrijding, en wordt er niet gespeculeerd over de aard van 

de betaalde prijs of de identiteit van degene aan wie betaald wordt. Zo spreekt Jes. 

35:10 en 51:11 over de bevrijde Israëlieten als 'de verlosten des Heren'. Het gaat er dan 

om dat God tussenbeide komt om het volk uit gevangenschap te bevrijden, of dat nu de 

politieke macht van Babel is (Jes. 51:10-11) of de fysieke en geestelijke bedreiging van 

de dood (Hos. 13:14). 

Als Jezus'dood een 'losprijs' genoemd wordt, doet dat aan drie dingen denken:  

1- Bevrijding. Een losprijs wordt betaald om iemand uit gevangenschap te bevrijden. 

Als iemand ontvoerd is en er wordt een losprijs geëist, leidt het betalen van de 

losprijs tot vrijlating. 

2- Betaling. Een losprijs is een som geld die betaald wordt om iemands vrijlating te 

bewerkstelligen. 

3- Iemand aan wie de losprijs betaald wordt. Een losprijs wordt meestal betaald aan 

degene die iemand gevangen houdt, of aan een bemiddelaar. 

Als Jezus' dood dus een losprijs voor zondaren wordt genoemd, komen deze ideeën in 

de gedachten. 

Maar zijn die ideeën ook in het Nieuwe Testament aanwezig? Er is geen twijfel aan dat 

het Nieuwe Testament verkondigt, dat wij uit de gevangenschap bevrijd zijn door de 

dood en opstanding van Jezus. We zijn vrij gemaakt van de gebondenheid aan de zonde 

en de angst voor de dood (Rom. 2:21; Heb. 2:15). Onze bevrijding was een kostbare 
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zaak. In die twee opzichten komt de bijbelse term 'verlossing' overeen met onze 

associaties. Maar het derde aspect? In het Nieuwe Testament is nergens enige 

aanwijzing te vinden dat Jezus'dood een prijs was die aan iemand (de duivel?) betaald 

moest worden voor onze bevrijding. 

Sommige theologen uit de eerste vier eeuwen (ook wel 'kerkvaders' genoemd) dachten 

echter dat ze de vergelijking met een losprijs nog veel verder konden uitwerken; ze 

verklaarden dat God ons uit de macht van de duivel verlost had door hem Jezus aan te 

bieden als losprijs. Die gedachte komt herhaalde keren voor in de discussies van de 

kerkvaders over de betekenis van Christus' dood. Maar we moeten ons wel afvragen of 

de analogie56 hiermee niet te ver doorgevoerd is! 

 

Verlossing: Het begrip 'verlossing' betekent in wezen 'terugkopen'. De achtergrond van 

deze beeldspraak is een gebeuren dat in de tijd van het Nieuwe Testament veel 

voorkwam, namelijk het vrijkopen van slaven. Slavernij werd door een aantal factoren 

veroorzaakt: soms kon iemand zijn schulden niet betalen en moest dan zichzelf als slaaf 

verkopen, tot hij genoeg geld bijelkaar had om zich weer vrij te kopen. Sommige slaven 

waren dus in staat zichzelf vrij te kopen. De term daarvoor was letterlijk 'uit de markt 

genomen worden'. Net als bij het begrip losprijs gaat het om het herstel van de toestand 

van vrijheid, niet om de middelen die nodig zijn om dat te bereiken. 

Het Nieuwe Testament kan de term 'verlost' gebruiken in de betekenis van bevrijd van 

gebondenheid, bijvoorbeeld van gebondenheid aan de wet van het Oude Testament 

(Gal. 3:13; 4:5). Maar het wordt vaker in meer algemene zin gebruikt, eenvoudig 

‘gekocht’ (Opb. 5:9; 14:3-4). Ook hier gaat het er net als bij het beeld van de losprijs 

om, dat de dood en opstanding van Christus de mens bevrijdt van de gebondenheid aan 

zonde en dood. Paulus’uitspraak dat christenen slaven zijn die ‘gekocht en betaald’ zijn 

(1 Kor. 6:20; 7:23), formuleert het belangrijke principe dat van de christelijke vrijheid 

direct te maken heeft met de dood van Christus, die op een of andere manier die vrijheid 

verworven heeft. 

 

 

 

 
                                                
56 Analogie: in de filosofie een manier van begrijpen en uitdrukken van iets in vergelijking met iets anders, dat 
ervan verschilt, maar er toch punten van overeenkomst mee heeft. 
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11  Christus de komende; redivivusverwachting 

 
In de tijd dat Jezus op aarde leefde waren er onder het volk verschillende 

verwachtingen omtrent de komst van de Messias. Deze verwachtingen waren 

echter niet eenduidig. Dit is ook een van de redenen waarom men Christus niet of 

niet gelijk als Messias herkende. Een ieder had zijn of haar eigen ideeën en 

verwachtingen omtrent de komst van de Messias. De Messias werd in het algemeen 

gezien als iemand die tot leven is gekomen en opnieuw onder de mensen is 

gekomen. Dit wordt een redivivusverwachting genoemd. Deze verwachting werd 

vaak gekoppeld aan een belangrijke figuur uit het Oude Testament, zoals 

bijvoorbeeld Mozes of David. We gaan in dit gedeelte eerst in op deze verschillende 

verwachtingen uit het Oude Testament, zoals deze leefden in de tijd dat Jezus op 

aarde leefde. Vervolgens gaan we kort in op Jezus als de komende, de ergomenos. 

 

Wie zich met de christologie van het Oude Testament bezig wil houden, betreedt een 

deltagebied. De bron ligt ver terug, maar die éne rivier die daaruit ontsprongen is gaat 

uiteen in meerdere grote en kleine stromen en stroompjes. We merken die ontwikkeling 

op als we de heilsverwachtingen in het Oude Testament bestuderen en de toename 

daarvan in de intertestamentaire57en nieuwtestamentische periode. Jezus stelde in de 

omgeving van Ceasaréa Filippi zijn discipelen de volgende vraag: ‘Wie zeggen de 

mensen, dat de Zoon des mensen is?’(Mat. 16:13) Opvallend is de veelheid aan etiketten 

die Jezus kreeg opgeplakt: Johannes de Doper, Elia (de Elia-redivivus verwachting), 

Jeremia, een profeet (vgl. Mat. 21:11) of dé profeet (de Mozes-redivivus verwachting; 

Joh. 6:14). Weer anderen beschouwden Hem als een Messiaanse zoon van David (de 

David-redivivus verwachting; Luk. 18:38), of de knecht Gods uit het boek van de 

profeet Jesaja (b.v. Hand. 8:32-35). We zagen reeds dat Jezus zichzelf bij voorkeur de 

‘Zoon des mensen’ noemde. In elk geval hadden de joden in het algemeen notie van 

iemand die zou komen. Zo drukt Johannes de Doper het uit als hij vraagt of Jezus ‘de 

komende’(ό ερχόµενος, Mat. 11:3)is. Petrus beschrijft Jezus vervolgens als ‘de Christus, 

de Zoon van de Levende God’ (ό χριστος ό υίος του θεου ζωντος; Mat. 16:16). 

Onmiddellijk reageert Jezus daarop met te stellen dat Petrus’belijdenis hem is 

                                                
57 Dit is de tijd die tussen het Oude en het Nieuwe testament ligt. Dit is zo’n 400 jaar, ook wel de 400 jaar stilte 
van Gods kant uit genoemd. 
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geopenbaard door zijn hemelse Vader en allerminst door vlees en bloed. Blijkbaar komt 

niemand uit zichzelf tot die diepe overtuiging, tenzij God hem het inzicht geeft. Denk 

bijvoorbeeld ook aan de Emmaüsgangers, Jezus moest hun verstand openen om hen de 

Schriften te doen verstaan (Luk. 24:45). Jezus kwam bovendien uit Galilea, een politiek 

kruidvat in die dagen. Vanuit Judea werd vaak op Galilea neergekeken. Als er een 

Messias zou komen, dan zeker niet uit Galilea, maar uit Judea. Zo was het ook 

geprofeteerd, de nieuwe Zoon van David moest uit Bethlehem komen (Joh. 7:40-42, 52; 

Micha 5:1).  

Voor wie Jezus als Here en Heiland kent lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend dat Jezus 

de Messias is. Wie het Oude Testament exegetisch doorleest zonder dit persoonlijke 

geloof komt niet automatisch bij Jezus uit. Het mag nu duidelijk zijn dat in het 

nieuwtestamentische tijdvak onder het joodse volk van geen eenduidige verwachting 

sprake was. Het volk was bovendien in zichzelf verdeeld, sociale, politieke en 

godsdienstige conflicten stapelden zich op. Flavius Josephus beschrijft de drie grootste 

partijen die het volk verdeelden in die dagen (Farizeeën, Sadduceeën en Essenen58), 

maar daarbinnen was er ook veel verdeeldheid. 

Waar kwamen al deze verwachtingen vandaan? Wie de delta stroomopwaarts volgt 

komt uiteindelijk uit bij de geschiedenis van het Oude Testament, een geschiedenis die 

in beweging is gezet door God zelf. God zelf is gaan spreken. De verwachting is door 

Hem zelf gewekt, door zijn beloften en eeuwige trouw. Laten wij eens iets dieper op 

deze materie ingaan. 

Van 400-500 tot de reformatie heeft de Kerk dezelfde christologie beleden. Dit was een 

christologie van boven. Door God aan de Kerk gegeven, deze geeft het weer door. 

18e/19e eeuw; op den duur kwamen er, door de komst van de wetenschap, kritische 

vragen naar voren. Men zag dat de Kerk meer belijdde, dan men wetenschappelijk kon 

aantonen. Men ging de Bijbel lezen als elk ander document. Er zijn tradities in de 

Schrift gelegd, zei men. 

Men weet eigenlijk niet veel van Jezus. Meestal beleid men wat de Kerk beleid. 

Historisch weet men niet veel. Door alle kritiek is er stevig geschud aan de belijdenissen 

van de Kerk. Nu probeert men door historisch onderzoek de kloof te overbruggen tussen 

theologie van boven en theologie van beneden.59 

                                                
58 Dit was de groepering die zich vooral in het woestijngebied ophield waar de Dode Zee rollen gevonden zijn. 
59 Onder theologie van beneden verstaan we die theologie die door mensen wetenschappelijk bewezen en 
begrepen kan worden. Hier wordt vooral gekeken naar de historiciteit van gebeurtenissen. 
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Het gevaar is dat de theologie van boven, de van God ontvangen theologie door Schrift 

en Heilige Geest, steeds minder belangrijk wordt. Hoe men ook probeert door middel 

van de wetenschap of ‘gezond verstand’ probeert te theologiseren, er blijft altijd een 

spanning tussen beiden bestaan. Er is een kloof, de twee lijnen raken elkaar niet, er zit 

een marge tussen. De stap in het geloof is altijd nodig om de kloof te overbruggen. Wij 

zijn beperkt in ons kennen en kunnen. Het geloof verlicht ons verstand; Ratio Fide 

Illustrata.  

Hierboven zagen we dat het God zélf was die de belofte van herstel deed. Dit zien we in 

Genesis 3:15 gebeuren. In vers 14 is de vloek over de slang uitgesproken. In vers 15 de 

vloeken over de zwangerschap, aarde, vruchteloosheid en de dood. Vers 15 is een vloek 

over vijandschap. Temidden van deze vloeken is echter een sprankje hoop. Hier wordt 

de verwachting geboren. 

 ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit 

zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.’(Gen. 3:15) 

In de onderstaande figuur wordt dit vers toegelicht.  

Theologie 
van 

beneden 

Theologie 
van 

boven 

KLOOF 
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We zien hier dat God vijandschap zet tussen Satan en de mens, tussen het zaad van de 

Satan en het nageslacht van Eva, de mensen. Het Oude Testament is door rabbijnen ook 

in het Grieks vertaald, de Septuaginta60 . Hierin komt duidelijk naar voren dat de ‘dit’ 

vermeld in dit vers mannelijk is. ‘Dit’, mannelijk, zal de slang de kop vermorzelen. De 

slang zal de mensen in de hiel bijten. Dit happen van de slang zien we vooral 

terugkomen in vruchteloosheid (Sarah, Rebecca, Rachel). Het is God die in de kinderen 

voorziet uiteindelijk. Jezus (mannelijk) heeft ook daadwerkelijk de kop van de slang 

vermorzeld door te sterven aan het kruis en uit de dood op te staan.  

 

Door Genesis 3:15 is er onder de joden een Messias verwachting ontstaan. In Jezus’tijd 

had men dus verschillende verwachtingen. Zo werd ook Jezus op verschillende 

                                                
60 Benaming voor de Griekse vertaling van het Oude Testament die tussen ca. 250 en 100 v.C. tot stand kwam. 

En     Ik    zal vijandschap zetten tussen     u     en     de vrouw 

en tussen      uw   zaad en     haar     zaad;  
 

 dit     zal     u   de kop vermorzelen  

En    gij     zult   het     de hiel vermorzelen. 

Ik u de vrouw 

God Slang (satan) Nageslacht van Eva 

uw haar 

dit 

Nageslacht van Eva 

u 

Slang (satan) 
 

gij het 
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manieren aangeduid. Hij werd gezien als een tweede Mozes, dé profeet (Hand. 3:19-23; 

Joh. 7:40). Deze belofte zien we in Deut. 18:15-18. De Davidische verwachting wordt 

geboren in 2 Sam. 7:12-17, waar God belooft dat Davids troon zal blijven bestaan. Er 

zal dus een koning blijven. Zo ontstond de David redivivus. Er was ook een Elia 

redivivus, gebaseerd op Maleachi 4:5: ‘Ik zend u de profeet Elia’. Er was ook een soort 

herdersverwachting naar aanleiding van verzen als Jes. 40:1-11; Eze. 34; Micha 2:12. 

Er was dus wel degelijk sprake van de verwachting van een ‘komende’, in welke 

hoedanigheid dan ook. Dit is door het gehele Oude Testament terug te zien. Hierboven 

spraken we reeds van een soort delta, die in Gen. 3:15 ontspringt en zich in allerlei 

richtingen vertakt. Aan de hand van het volgende voorbeeld willen we dit wat 

duidelijker maken. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

David 

Elia 
Davids troon 
blijft, 2 Sam. 
7 

Wijnstok 

Knecht 
des 
Heren, 
Jes.42 Mensenzoon 
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Gen. 3:15 
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We zagen dat er allerlei verwachtingen waren. Deze verwachtingen zijn in twee grote 

stromingen te onderscheiden. Er waren joden die een aards Messiaanse verwachting 

hadden en joden die een apocalyptisch Messiaanse verwachting hadden.  

Onder aards Messiaans wordt verstaan, dat de Messias op aarde ter plekke alles zal 

restaureren. Alles wordt door hem weer nieuw gemaakt. Aangezien David dit in zijn rijk 

ook deed, en uit David door velen de Messias verwacht werd, had men hier meestal een 

Davidische aards Messiaanse invulling.  

Onder apocalyptisch Messiaans wordt verstaan, dat God zelf terug komt. Er wordt niets 

gerestaureerd. Er komt een breuk in de tijd en dan een nieuwe aarde.  

Hier, in tegenstelling tot de aards Messiaanse visie, kan en mag de mens niet meehelpen 

aan deze verwezenlijking. De mensen moeten afwachten tot God ingrijpt.  

Deze kunnen God niet helpen. 

 

In een tekening zien de twee visies er als volgt uit: 

 

 
 

 

In de bovenstaande aards Messiaanse visie zien we dat er een continuïteit in de tijd zit. 

In deze eeuw grijpt de Messias in en stelt orde op zaken. Dit werk is al voorbereid door 

zijn volgelingen en zal samen met hem afgemaakt worden. 

Deze eeuw 

Toekomende eeuw 

Aards Messiaanse tijdlijn = Continu 
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In de bovenstaande apocalyptisch Messiaanse visie is duidelijk het verschil te zien 

tussen deze eeuw en de toekomende eeuw. Na een tijd van verdrukking zal de Messias 

komen en alles nieuw maken. Hiermee is dan de toekomende eeuw aangebroken. 

 

Al deze verwachtingen zijn gebaseerd op een ‘komende’. In Jezus zijn al deze 

verwachtingen uitgekomen. Hij was de Komende, de ergomenos (ερχοµενος). Hij was 

een afstammeling van David (David redivivus), Hij was een lijdende Knecht, Hij was de 

‘Zoon des mensen’, Hij was een Trooster, Hij was een profeet als Mozes (Mozes 

redivivus), Hij was Herder, de Wijnstok, de Deur, etc, etc. Allemaal zaken die in het 

Oude Testament, en zo ook door de joden, verwacht werden. Ook de twee Messiaanse 

visies zijn in hem samengekomen. In Jezus bundelen dus de aards Messiaanse en de 

apocalyptisch Messiaanse verwachtingen in één. Door Jezus’komst, dood en opstanding 

leven we in een periode die binnen de theologie het ‘reeds en nog niet’ wordt genoemd. 

Satans’kop is door Jezus reeds vermorzeld in zijn opstanding, maar de slang bijt nog 

steeds (zoals ook de volgorde in Gen. 3:15 aangeeft.). Hij is dus nog niet geheel 

inactief. Wij hebben door de Heilige Geest reeds een voorproef van wat er komen gaat, 

maar zeker nog niet alles. Wij leven nu nog in deze tijd, maar met de komst van 

Christus is de toekomende eeuw reeds onze tijd binnengekomen. ‘Want het uiterlijk van 

deze wereld is bezig te verdwijnen’ (1 Kor. 7:31), ‘Dit is hun overkomen tot een 

voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde 

der eeuwen gekomen is.’(1 Kor. 10:11), ‘[…] degenen, die […] de krachten der 

toekomende eeuw gesmaakt hebben[…]’(Heb. 6:4-5). We kunnen dus spreken dat er een 

continue en een discontinue tijdslijn naast elkaar bestaan. In de toekomende eeuw zullen 

Deze eeuw 

Toekomende eeuw 

Apocalyptisch Messiaanse tijdlijn = Discontinu 



Evangelisch Leerhuis een eenvoudige geloofsleer voor belangstellenden 

Evangeliegemeente De Regenboog 2004-2005       blz 50 

wij allen genezing ontvangen en getroost worden. Nu echter, mogen wij dit door Gods 

genade al eens ontvangen. Er is dus een soort spanningsveld. Aan de hand van de 

hieronder afgebeelde tekening willen we dit verduidelijken. 

 

 

 
 
 
 
 

Jezus was de langverwachte ‘komende’. In Hem hebben de verschillende redivivus 

verwachtingen een plek gekregen. In Jezus hebben we een voorproef gekregen van 

de zegeningen die zijn komst met zich meebrengen. Hij heeft ook zijn Geest 

gestuurd als een onderpand, als zegel. (Hand. 16:7; 2 Kor. 1:22) Hierdoor mogen 

wij weten dat de beloften, in de Schrift gedaan, allen in vervulling zullen gaan, en 

wij daar mede deel van mogen zijn. 

 

 

12  Jezus de doper met de Geest 

 
Na Jezus’ opstanding heeft Hij de Geest gezonden met Pinksteren.(Hand. 2.; 16:7) 

Het is deze Geest van Jezus waarmee we gedoopt zijn om op de wegen te wandelen 

die God van te voren voor ons bepaalt heeft (Efe. 2:8-10). Door deze Geest zijn we 

tot één lichaam gedoopt (1 Kor. 12:13), kunnen wij een brief van Christus zijn in 

de wereld (2 Kor. 3:3). Door de Geest van Jezus kunnen wij nu God ‘Abba’, Vader 

Spanningsveld van 
het                   

‘reeds en nog niet’ 

Jezus’opstanding 

Toekomende eeuw 
Deze eeuw 

2004 
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noemen.(Gal. 4:6). Christus komt in ons wonen door zijn Geest (Efe. 3:14-19). Het 

is Jezus die door zijn Geest ons leid en stuurt in dit leven. 

 

De volheid van de zelfopenbaring van God, zoals die zichtbaar wordt in het Nieuwe 

Testament, is de volheid in de Zoon van God, Jezus Christus. Daarin gaat het om Gods 

heilsplan, waarin Hij eraan vastgehouden heeft zijn gemeenschap te schenken aan de 

mens die naar zijn beeld is geschapen, ook toen door de zonde die gemeenschap 

verbroken werd. Daarom ging de komst van Jezus gepaard met de volheid van de 

openbaring van de Heilige Geest. Het geheim van de geschiedenis, dat gelijk het geheim 

van Gods verlossingswerk in zich bergt, is zowel gekenmerkt door Christus als door de 

Heilige Geest.61 Het heil dat God bewerkt is het waarachtige leven. In een gedeelte als 

Rom. 8:1-11 wordt de Geest daarom getekend als de Geest van het leven, waarbij dit 

leven moeilijk kan worden losgedacht van het leven dat door Christus in zijn opstanding 

aan het licht gebracht is. Vanaf het begin van Gods heilsplan is de Geest werkzaam. De 

geboorte van Jezus is een wonder van de Heilige Geest (Luk. 1:35). Zijn werk onder 

Israël begint met een bijzondere toerusting met de Geest van God, zoals door de 

profeten voorzegt (Luk. 3:22; 4:1, 18, 21). Jezus belooft de Trooster te zenden van de 

Vader (Joh. 14:16vv., 26; 15:26; 16:7-15). In de brieven van Paulus wordt naar deze 

gave van de Heilige Geest verwezen als het ‘onderpand van de Geest’ (2 Kor. 1:22; 5:5; 

vgl. Efe. 1:14), of naar de ‘eerstelingen van de Geest’ (Rom. 8:23). Het gaat in beide 

gevallen om de Geest zelf, die als een onderpand van de toekomstige volheid, als de 

eersteling die staat voor de volheid van de oogst, aan de gemeente van Christus beloofd 

is. De uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem is dan ook een geweldige 

gebeurtenis geweest, onlosmakelijk verbonden aan het werk van Jezus dat volbracht 

was. De weg van het koninkrijk van God zal uiteindelijk de hele schepping weer 

omvatten. De Heilige Geest is het die mensen leert belijden dat Jezus de Here is (1 Kor. 

12:3). In het Nieuwe Testament ligt vooral de nadruk op het werk van de Heilige Geest 

in de gemeente en in de individuele gelovigen. De belofte van de Heilige Geest was een 

belofte van de Vader, waar Jezus de discipelen aan had herinnerd (Hand. 1:4). Voor de 

discipelen is op de pinksterdag het verband tussen de verhoging van Christus en de 

uitstorting van de Heilige Geest duidelijk geweest: ‘Nu Hij dan door de rechterhand 

                                                
61 J.W. Maris, Gegrond geloof, kernpunten uit de geloofsleer, Zoetermeer 1996, P. 304-305. 
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Gods verhoogt is en de belofte des heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft 

hij dit uitgestort, wat gij én ziet én hoort.’(Hand. 2:33) 

De Geest van Jezus is uitgestort om zijn gemeente te vormen, om gelovigen te leiden, 

bemoedigen, vermanen, troosten.  

 

De discipelen werden gedoopt met de Heilige Geest, zoals Jezus belooft had, op 

Pinksteren. Dit werd aan ieder duidelijk, omdat ze met nieuwe vrijmoedigheid 

God prezen, met vreemde tongen spraken, en Petrus een indrukwekkende 

toespraak hield. Hij verklaarde, dat de profetie van Joël vervuld was (Joël 2:28-

29). God had zijn Geest uitgestort op alle gelovigen. Wanneer iemand christen 

wordt, ontvangt hij of zij de gaven van de Heilige Geest. Deze woont in hem en 

vernieuwt zijn verstand en de koers van zijn leven, en maakt hem ervan bewust, 

dat hij werkelijk een kind van God is. 

Op de heilige Geest wordt in het gedeelte ‘Wie is de Heilige Geest?’ van het 

Evangelisch Leerhuis verder ingegaan.  

 

 

13  De prediking van Jezus 

 
Bij het spreken over Jezus’onderricht denken veel mensen tegenwoordig praktisch 

alleen aan de bergrede, samengevat in de ‘Gouden regel’62: ‘Alles nu wat gij wilt, 

dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus’(Mat. 7:12). Maar de kern van Jezus’ 

boodschap was zijn aankondiging dat het ‘koninkrijk Gods’ gekomen was. In dit 

perspectief moet ook zijn onderricht en prediking bezien worden. 

 

Het ‘Koninkrijk van God’ (bij Matteüs ‘het Koninkrijk der hemelen’) stond 

onmiskenbaar centraal in Jezus’prediking. Hij begon met zijn optreden met de 

verkondiging dat het koninkrijk van God ‘dichtbij’ is en dat de tijd ‘rijp is’(Marc. 1:15). 

Het Griekse woord basileia (βασιλεια), traditioneel vertaald met 'koninkrijk' betekent 

eigenlijk niet zozeer een politieke eenheid of gebied waarover een koning heerst, maar 

meer 'heersen' in het algemeen. Met andere woorden, de vertaling 'koningschap' komt er 

                                                
62 Een regel die we in de leer van verschillende stromingen en personen tegenkomen, zoals o.a.: Brahmanisme, 
Hindoeisme, Humanisme, Islam, Jaïnisme, Shintoïsme, Sikhisme, Taoïsme, Zoroastrianisme en bij personen als 
Plato, Socrates, Seneca, Epictetus. (http://www.religioustolerance.org/reciproc.htm) 
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dichter bij dan 'koninkrijk'. De Bergrede (de samenvatting van Jezus' onderwijs die we 

vinden in Matt. 5-7), die een ethisch zeer hoog gegrepen levensstijl predikt, wordt vaak 

de 'ethiek van het Koninkrijk van God' genoemd. Het erkennen van Gods koningschap 

behoort dus te leiden tot een manier van leven zoals die gestalte kreeg in Jezus' leven en 

werken, en die we terugvinden in zijn onderwijs. Het hoofdthema van Jezus' boodschap 

is dus de komst van de koninklijke heerschappij van God. Dit wordt ook uitgedrukt in 

het gebed dat Jezus zijn leerlingen ten voorbeeld stelde, dat bekend staat als het 'Onze 

Vader'. 

Dit gebed wordt over de hele wereld door christenen gebruikt, zowel in de eredienst als 

voor persoonlijk gebed. De meeste gelovigen zien het als het model voor het beknopte 

soort bidden waar Jezus zelf de voorkeur aan gaf. 

Matt. 6:9-13:  ‘Onze Vader in de hemel, Uw naam wordt geheiligd; Uw Koninkrijk 

kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons 

dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren; en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U 

is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’ 

Dit is de meest gebruikelijke protestantse versie. De rooms-katholieke versie is iets 

korter. Jezus’ verkondiging van het Koninkrijk kunnen we het best verstaan als 

introductie of 'inauguratie'. Er is iets begonnen dat een serie gebeurtenissen in gang zet, 

maar deze wachten nog op hun voltooiing. Er zijn een heel aantal gelijkenissen die 

aangeven dat het Koninkrijk heel klein en schijnbaar onbeduidend begint en uitgroeit tot 

iets veel groters. De gelijkenis van het mosterdzaad is een uitstekend voorbeeld (Mat. 

13:31- 32), want het illustreert het principe van groei en ontwikkeling. De pointe van de 

gelijkenis van de wijngaard (Mat. 21:33-41) is, dat alleen degenen die vruchten 

opleveren het recht hebben de wijngaard te pachten; wie beweert deel uit te maken van 

het Koninkrijk moet dus ook de ethiek ervan in praktijk brengen. Het erkennen van het 

koningschap van God brengt verantwoordelijkheid met zich mee.  

 

Gelijkenissen: Enkele gelijkenissen zijn zo belangrijk in Jezus’prediking over het 

Koninkrijk, dat we er wat meer aandacht aan moeten besteden. Ze worden soms 'aardse 

verhalen met hemelse betekenis' genoemd. Dat is een goede manier om er iets meer van 

te verstaan. Het woord gelijkenis drukt al uit dat het ene met het andere vergeleken 

wordt. Het Griekse parabolè (παραβολή), heeft ook als bijbetekenis illustratie, raadsel, 

mysterie. Een gelijkenis drukt een geestelijke waarheid uit, maar de betekenis is niet 
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direct duidelijk en vereist uitleg. Sommige gelijkenissen zijn gebaseerd op nauwkeurige 

waarnemingen van het dagelijkse leven op het platteland van Palestina. Zoals een 

waardevolle parel het verdient dat iemand er al zijn andere bezittingen ervoor ruilt, zo is 

het Koninkrijk van God het waard om er al het andere voor opzij te zetten (Mat. 13:45-

46). Zoals een klein beetje gist een heleboel deeg kan laten rijzen, zo kan het Koninkrijk 

de wereld beïnvloeden (Mat. 13:33). Zoals een herder een verloren schaap gaat zoeken, 

zo zal God de mensen opzoeken die verdwaald zijn (Luc. 15:4-6). 

Sommige gelijkenissen zijn ingewikkelder. De gelijkenis van de verloren zoon (Luc. 

15:11-32) is er zo een. Het is het verhaal van een zoon die besluit van huis weg te gaan 

om in een vreemd land zijn geluk te zoeken. Maar het leven ver van zijn vader is niet  

zo rooskleurig als de verloren zoon gedacht had. Hij krijgt het zwaar. Hij begint naar het 

huis van zijn vader te verlangen. Maar hij is ervan overtuigd dat zijn vader hem niet 

meer als zoon zal willen erkennen. Het opvallende van dit verhaal is bovenal het beeld 

dat het van God schetst. De vader ziet de zoon al aankomen, ver voordat hij thuis is, en 

snelt hem met open armen tegemoet. Hij laat een feest aanrichten vanwege de terugkeer 

van de zoon die hij dacht verloren te hebben. De uitleg is duidelijk. De vader staat voor 

God; de zoon staat voor de mensen; zij hebben gezondigd, ze hebben God de rug 

toegekeerd. De boodschap is dus eenvoudig; zoals de vader dolblij was met de terugkeer 

van zijn zoon, zo zal God zich verheugen als zondaars bij Hem terugkomen. Het 

onderwijs van Jezus over het Koninkrijk van God is een belangrijk element in het 

christelijk geloof. Maar het gaat niet alleen om wat Jezus leerde, maar ook om Hem 

zelf. 

 

Wonderen: In Jezus’leven en werk treft ons in het bijzonder dat Hij wonderen heeft 

gedaan. Zelfs zijn vijanden stemden dit toe. De wonderen die in de evangeliën 

beschreven worden, strekken zich uit van het genezen van ziekten en het uitwerpen van 

demonen tot het stillen van een storm en het opwekken van doden. De wonderen 

worden soms ‘machtige werken’ genoemd. Ze worden gedaan door de kracht van God. 

De belangrijkste demonstratie van Gods macht, het grootste wonder, is de opstanding 

van Jezus zelf. De wonderen hebben hen die ze zagen vaak tot verbazing gebracht. Maar 

Jezus wilde niet dat men Hem als wonderdoener zag. Jezus wilde niet dat mensen Hem 

volgden om zijn wonderen te zien. Er waren mensen die Hem alleen volgden omdat er 

‘wat te halen’ viel. ’Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij 

zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten 
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hebt en verzadigd zijt.’ Mensen wilden persoonlijk voordeel opdoen, het ging hen vaak 

niet om Jezus’boodschap. Daarom zei Hij vaak tegen de mensen die Hij genas dat ze het 

aan niemand moesten vertellen. ‘Toen dan de mensen zagen, welk teken Hij verricht 

had, zeiden zij: Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou. Daar Jezus 

bemerkte, dat zij zouden komen en Hem met geweld meevoeren om Hem koning te 

maken, trok Hij Zich weder terug in het gebergte, geheel alleen.’(Joh. 6:14-15). 

Aangezien er groeperingen waren die een Messias verwachtten die hen zou bevrijden 

van allerlei onrecht en onderdrukking, wilde Hij ook niet dat alles bekend gemaakt werd 

wat Hij deed. Dit was namelijk niet zijn taak, Hij moest sterven en opstaan, niet op 

aarde orde herstellen, hier moest geen misverstand over komen. Er waren vele mensen 

die Jezus’onderricht te moeilijk vonden of deze niet wilden toepassen. Zij verlieten 

Hem dan ook. ‘Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; 

wie kan haar aanhoren? […] Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en 

gingen niet langer met Hem mede.’(Joh. 6:60, 66) Het evangelie naar Johannes geeft 

duidelijk aan, dat wonderen van Jezus in eerste plaats ‘tekenen’ waren. Tekenen, dat Hij 

de Messias was. Tekenen dat de nieuwe tijd, het koninkrijk, werkelijk gekomen was. 

Toen Johannes de Doper wilde weten of Jezus werkelijk de Messias was, werden hem 

de wonderen verteld die Jezus deed; daaruit moest Johannes zelf zijn conclusies 

trekken. Door het doen van wonderen liet Jezus de mensen het rijk van God zien. Hij 

gaf er voorbeelden van dat er in de komende eeuw geen zonde en dood en ziekte meer 

zou zijn. Jezus heeft zijn discipelen de macht gegeven om ook wonderen te doen. Zij 

hebben na Pinksteren in de naam van Jezus genezingen verricht (Hand. 3:6) en 

wonderen bleven doorgaan in de Kerk. Eén van de gaven van de geest door Paulus 

genoemd, was het doen van wonderen (Gal. 3:5), en andere gaven (1 Kor. 12:9-10). 

Enkele bijbelgedeelten waar genezingen van Jezus genoemd worden: Mat. 8:2-3, 5-13, 

14-15, 28-34; 9:2-7, 20-22, 27-31, 32-33; 12:10-13, 22; 15:21-28; 17:14-18; 20:29-34; 

Marc. 1:23-26; 7:31-37; 8:22-26; Luk. 13:11-13; 14:1-4; 17:11-19; 22:50-51; Joh. 4:46-

54; 5:1-9; 9. 

Enkele bijbelgedeelten waar Jezus’macht over de natuurkrachten genoemd worden: 

Mat. 8:23-27; 14:25; 15:32-38; 17:24-27; 21:18-22; Marc. 11:22-26; Luc. 5:1-11; Joh. 

2:1-11; 21:1-11. 

Enkele bijbelgedeelten waar Jezus’macht over de dood genoemd worden: Mat. 9:18-19, 

23-25; Luc. 7:11-15; Joh. 11:1-44. 
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14  Evangelische Christologie 

De vraag is, tenslotte, hoe christenen die Jezus Christus willen blijven belijden als 

eeuwige Zoon van God, op een verantwoorde wijze hun weg daarin kunnen kiezen. 

Historisch en exegetisch63onderzoek hoeven ons niet te verontrusten. Ook hoeft de 

Kerk haar kop niet in het zand te steken. Integendeel. Er zijn diverse degelijke 

publicaties verschenen64, die ons wegwijs kunnen maken in de bijbelse christologie. 

Zie voor enkele titels de lijst met geraadpleegde literatuur. 

Wat is nu de weg naar een wetenschappelijke onderbouwde, en geloofsondersteunende 

evangelische theologie? Enkele voorwaarden worden hier genoemd. De ruimte 

ontbreekt om uitgebreid op de zaken in te gaan. 

• Een evangelische christologie moet verankerd zijn in de Schrift, en met name in 

de evangeliën zelf, de geschiedenis van Jezus. 

• De evangeliën moeten mede tegen hun joodse achtergrond verstaan worden. Dus 

studie van de joodse en Griekse leefwereld is noodzakelijk. 

• De boodschap van Jezus en zijn volgelingen, die ook het Nieuwe Testament 

geschreven hebben, staan in continuïteit met elkaar. De Schrift en Jezus spreken 

elkaar niet tegen. 

• Nadruk moet vallen op de navolging van Jezus. 

• Men moet bereid zijn tot herformulering van bestaande belijdenissen, om de 

Schrift de ruimte te geven onze tradities zo nodig om te buigen. 

Laten wij als evangelischen ook bidden dat wij bijbelgetrouw blijven belijden in een 

wereld waarin van allerlei kanten kritiek komt op gelovigen en hun belijdenis. Het is 

zaak om als individueel gelovige ook enige kennis van zaken te hebben. Dit mede om 

dwaalleren te herkennen en te weerleggen. Mag het Evangelisch Leerhuis hier een 

bescheiden bijdrage aan leveren. 

‘Maar gij, komt uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.’ Titus 2:1 

 
                                                
63 Exegese=(bijbel)tekstverklaring. 
64 J. van Bruggen, Christus op aarde, zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten, CNT, derde serie; 
Kampen: Kok, 1987, bijvoorbeeld. 
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Johannes schrijft dat we kinderen van God worden door in Zijn (Christus) naam te 
geloven. Dit vinden we in Joh. 1:12, 2:23, 3:18, 1 Joh. 3:23, 5:13. 
 
Wij dienen daarom voorzichtig met Gods naam om te gaan, en moeten ervoor waken 
zijn naam niet te misbruiken. Om erachter te komen hoe wij Gods naam eigenlijk 
allemaal kunnen misbruiken is het nodig om te zien op welke manieren er in verband 
met Gods naam iets gezegd wordt in het N.T. 
De naam van de vader wordt bij de besnijdenis aan de zoon gegeven: ‘En het 
geschiedde, […] dat zij kwamen om het kind te besnijden, en zij wilden het naar de 
naam van zijn vader […] noemen.’ Luc.1:59. 
Dit gebeurt ook bij de christelijke doop. Je behoort Jezus toe als je in zijn naam gedoopt 
bent. Zijn naam wordt over je uitgesproken: Mat. 28:19 ‘[…] en doopt hen in de naam 
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u 
bevolen heb.’  Op dit laatste komen we nog terug. 
In Hand. 8:16 zien we dit gebeuren: ‘[…] zij waren allen gedoopt in de naam van de 
Here Jezus.’ Petrus zegt in Hand. 2:38: ‘Bekeert u en een ieder late zich dopen op de 
naam van Jezus Christus.’ Dit benadrukt hij ook in Hand 10:48. 
In Hand.19, als Paulus te Efeze is lezen we in vers 5: ‘En toen zij dit hoorden, lieten zij 
zich dopen in de naam van de Here Jezus.’ 
‘Want gij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.’,staat er 
in Gal. 3:27. Je behoort Jezus toe als je in zijn naam gedoopt bent. 
In iemands naam gezonden zijn of, zoals bij christenen, in Jezus’naam gedoopt zijn en 
te spreken in iemands naam, betekent dat je ook de autoriteit van de naamdrager met je 
meedraagt. Paulus zegt het in 2Kor. 5:20 als volgt: ‘Wij zijn dus gezanten van Christus, 
alsof God door onze mond u vermaande [...].’ 
Vanzelfsprekend brengt dit dan ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. 
We moeten ons ervoor hoeden om Jezus’naam niet te misbruiken om onze wil daarmee 
gedaan te krijgen of iets dergelijks. 
‘Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, […].’ Hier in 2 
Thess.3:6 worden er door broeders onderling bevelen in de naam van Jezus 
uitgesproken. Het is dus belangrijk dat we hier op een eerbiedige wijze mee omgaan. Al 
snel kun je iets naar je eigen hand toe zetten en daar Gods naam aan verbinden. Dit 
heeft de geschiedenis ons wel laten zien. 
 
In 1 Kor. 1:10 worden er vermaningen gegeven: ‘Doch ik vermaan u, broeders, in de 
naam van onze Here Jezus Christus […].’ 
Ook hier geldt dat we hier voorzichtig mee moeten zijn. Niet zomaar Gods naam 
verbinden aan een misplaatste berisping. 
 
In het bekende zendingsbevel in Matteüs worden we in Jezus naam uitgezonden. 
Johannes schrijft in zijn 3e brief dat de zendelingen zijn uitgegaan ‘ter wille van de 
Naam’ (vs.7). 
Jezus zelf had dit bij een van zijn verschijningen ook al aangegeven. In Lucas 24:46-47 
staat: ‘[…] en dat in zijn naam moest gepredikt worden […]’. 
Dit zei Hij ook tegen Ananias die naar Saulus moest gaan: ‘Ga, want deze is Mij een 
uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen […]’(Hand. 9:15). We zien hier steeds 
weer de band tussen een persoon, in dit geval de Here zelf, en zijn naam. 
 
Waarin Jezus’ naam ook steeds naar voren komt is natuurlijk het bidden. 
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In het gebed wat de Here ons leerde staat zelfs ‘Uw naam worde geheiligd’ (Mat.6:9). 
Bidden in Jezus’naam is bidden in overeenstemming met zijn karakter en wil. Biddend 
ervan overtuigd zijn dat Jezus dit gebed kan beamen. Daarom is het zo belangrijk dat 
wij tijdens het bidden erop letten waarover je in zijn naam bidt. 
 
Het bidden in Jezus’naam is ook niet te gebruiken als een soort succesformule. 
Alleen wanneer het bidden in zijn naam gepaard gaat met geloof heeft het gebed kracht. 
Dit zien we in Jak. 5:16 waar staat: ‘Het gebed van een rechtvaardige (tzadiq) vermag 
veel omdat er kracht aan verleend wordt.’ Wij bidden als vertegenwoordigers van Hem 
op aarde, in zijn Geest en naar zijn doel. 
 
Zo waren er bijvoorbeeld Joodse geestenbezweerders die in Jezus’naam optraden maar 
het geloof niet bezaten. Dit gebeurde er met hen: ‘En ook enige van de rondreizende 
Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de 
naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die 
Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse 
overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken 
ik en van Paulus weet ik maar wie zijt gij? En de mens, in wie de boze geest was, sprong 
op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder 
kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en 
Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here 
Jezus werd grootgemaakt’.(Hand. 19:13-17). 
Zij gebruikten Jezus’ naam dus ijdel en kregen het op hun dak. 
 
We kunnen ook indirect smaad brengen over Jezus’ naam. 
Jezus zei: ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.’ (Joh.14:15, 21, 23; 
1 Joh. 2:3). Hier komen we terug op het ‘en leert hen onderhouden […]’ uit het 
zendingsbevel.  
Wij, als dienaren van God, horen dit dus te doen, dit onderhouden en zijn geboden 
bewaren en zo onze liefde te bewijzen. 
Dit is de eer die Jezus toekomt. Als je dit niet doet breng je zelfs Gods naam smaadt toe. 
Dit komt naar voren in 1 Tim. 6:1 ‘Allen […] moeten hun meesters alle eer waardig 
achten, opdat de naam Gods en de leer geen smaad lijden.’ 
Alles wat we doen, moeten we doen in de naam van Jezus. In Kol. 3:17 staat hierover: 
‘En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus […].’ 
Hierdoor verheerlijken wij Gods naam, ‘Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat 
onze God u de roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede en het 
werk des geloofs volmake, opdat de naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, 
en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus.’  Het is dus 
zaak dat we dit met respect en eerbied doen. 
 
In Jezus’tijd werd er zoveel misbruik van Gods naam gemaakt dat Jezus het aangaan 
van eden en dergelijke in Gods naam verbiedt.  
Dit vinden we in Mat. 5: 33-37: ‘Wederom hebt gij gehoord, dat tot de ouden gezegd is: 
Gij zult uw eed niet breken, doch aan de Here uw eden gestand doen. Maar Ik zeg u, in 
het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde 
niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de 
grote Koning is;  ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet een haar wit kunt 
maken of zwart. Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit 
gaat, is uit den boze.’ 
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Daar waar in het N.T. over Godslastering wordt gesproken komt steeds blasphèmeo  
(βλασφηµεω) voor. In de klassieke Griekse literatuur betekent dit ‘iemands reputatie 
beschadigen’. Zo wordt er gesproken over de heidenen die lasteren in Rom.2:24 ‘Want 
de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen […].’ 
Ook in hun overgave aan allerlei praktijken lasteren de heidenen God. In 2 Pet. 2:10 
staat het er zo: ‘[…] hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en hemelse 
heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de 
heerlijkheden te lasteren.’ 
Zo staat in de brief van Judas over de dwaalleraars in vers 10: ‘Zij echter lasteren al wat 
zij niet kennen […].’ 
 
Over het Beest en zijn volgelingen staat geschreven in Opb. 16:11: ‘en zij lasterden de 
God des hemels vanwege hun pijnen en hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van 
hun werken.’ 
Jakobus zegt in 2:7 over de rijken: ‘Zijn zij het niet, die de goede naam, welke over u 
aangeroepen is, lasteren?’ 
 
De schriftgeleerden vonden ook dat Jezus God lasterde toen hij in Mat. 9:3 de verlamde 
zijn zonden vergaf. 
Toen Jezus voor de hogepriester stond, scheurde deze zelfs zijn kleren en zij dat Jezus 
God lasterde (Mat. 26:65). 
Ook de overige Joden, tijdens het feest van de tempelvernieuwing, willen Hem stenigen 
wegens godslastering.  
Dit is natuurlijk wel begrijpelijk……. als wat Jezus zei niet waar was. 
Op godslastering stond de doodstraf. Dit vinden we in Lev. 24:10-16, en volgens deze 
wet werd Stefanus door de Raad, nadat valse getuigen hadden gezegd dat hij 
godslasterlijk had gesproken, ter dood veroordeelt en gestenigd (Hand. 7:54-60). 
 
Ook aan Petrus en Johannes vroeg de Raad in welke naam zij handelden (Hand. 4:7). Ze 
proberen zelfs de prediking in Jezus’naam te stoppen. Dit vinden we in Hand 4:17-18 
‘[…] maar om te voorkomen dat het nog meer verbreid wordt, laat ons hun dreigend 
gebieden tot niemand meer te spreken op gezag van deze naam.’ 
 
En dan Paulus. Hij was zelf ook een godslasteraar schrijft hij zelf in 1 Tim. 1:13. 
In Hand. 26:11 staat dat hij zelfs anderen tot godslastering heeft aangezet. 
Later, als discipel van de Heer, beriep Paulus zich op God als zijn getuige en zei dat hij 
niet loog als het over zijn goede bedoelingen ging. Dit komt 2 keer voor, in 2Kor. 11:31 
en in Gal. 1:20. 
Dit zien we terug in Heb. 6:16 ‘Want mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient 
hun tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak.’ 
 
Wie lastert tegen de Heilige Gesst heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat 
schuldig aan eeuwige zonde (Mark. 3:27)! 
  
De naam van Jezus ijdel gebruiken tot aanzien of eigenbelang, leid tot iemands 
ondergang. ‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen 
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te 
dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in 
uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik 
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hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der 
wetteloosheid.’(Mat. 7:21-23). 
 
God heeft zich bekendgemaakt in zijn naam, zich geopenbaard. 
Hij is niet anoniem. Een anonieme wereld is beangstigend en beklemmend.  
Met wie hebben we te maken? 
Nee, God heeft zich als Vader aan ons geopenbaard in Jezus. 
 
Nomen est omen zegt het Latijn, de naam is het kenteken. 
Wij mogen deze naam gebruiken, maar niet ijdel, niet zonder zin. 
Niet moedwillig of achteloos, bewust of onbewust, zoals we al zo veel zien in deze 
wereld. 
Het kan zelfs uit gewenning gebeuren, overal Gods naam aan verbinden. 
 
Zo gaat er van het derde gebod uit de decaloog eigenlijk een sterke aanklacht uit tegen 
gebeden, preken, boeken, die Gods naam soms verbinden aan zaken waaraan deze niet 
verbonden mag en kan worden. 
Zijn heilige naam mag je niet verbinden aan leugens, je eigen mening of gelijk, aan 
zonde. 
We moeten ons hier bewust van zijn, we denken hier soms zo gemakkelijk over. 
 
Verba valant, woorden vliegen, en voordat je het weet vliegen ze onze mond uit. 
 
God waarschuwt ons hiervoor: ‘Gij zult de naam van de Heer uw God, niet ijdel 
gebruiken.’  En dan komt de waarschuwing: ‘want de Here zal niet onschuldig houden 
wie zijn naam ijdel gebruikt.’(Exo. 20:7). 
 

 



Christologie bijlage 2   3 Geloofsbelijdenissen 

Evangeliegemeente De Regenboog 2004-2005       blz 1 

  De Twaalf Artikelen 

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.  
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;  
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel;  
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;  
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;  
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.  
8. Ik geloof in de Heilige Geest.  
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;  
10. vergeving van de zonden;  
11. opstanding van het vlees;  
12. en een eeuwig leven.  

 

            Geloofsbelijdenis van Nicea 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, 
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.  

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de 
Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit 
waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem 
zijn alle dingen geworden. 

Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en 
vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens 
geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is 
begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is 
opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in 
heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal 
geen einde hebben. 

En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon 
uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die 
gesproken heeft door de profeten. 

En een heilige, algemene en apostolische kerk. 

Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden. 

Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. 

Amen 
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            Geloofsbelijdenis van Athanasius 

1. Al wie behouden wil worden, moet voor alles het algemeen geloof vasthouden;  
2. als iemand dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal hij ongetwijfeld voor 

eeuwig verloren gaan.  
3. Het algemeen geloof nu is dit, dat wij de ene God in de Drieheid en de Drieheid in de 

Eenheid vereren,  
4. zonder de Personen te vermengen of het wezen te delen.  
5. Want de Persoon van de Vader en die van de Zoon en die van de Heilige Geest zijn 

van elkaar onderscheiden,  
6. maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één goddelijkheid, gelijke 

heerlijkheid, dezelfde eeuwige majesteit.  
7. Zoals de Vader is, zo is de Zoon, zo is ook de Heilige Geest.  
8. Ongeschapen is de Vader, ongeschapen de Zoon, ongeschapen de Heilige Geest;  
9. eeuwig is de Vader, eeuwig de Zoon, eeuwig de Heilige Geest.  
10. En toch zijn Zij niet drie eeuwigen, maar één eeuwige;  
11. zoals Zij niet drie ongeschapenen of drie onmetelijken zijn, maar één ongeschapene en 

één onmetelijke.  
12. Evenzo is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig;  
13. en toch zijn Zij niet drie almachtigen, maar één almachtige.  
14. Zo is de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God;  
15. en toch zijn Zij niet drie Goden, maar één God.  
16. Zo is de Vader Here, de Zoon Here, de Heilige Geest Here;  
17. en toch zijn Zij niet drie Heren, maar één Here.  
18. Want zoals de christelijke waarheid ons noodzaakt elke Persoon afzonderlijk als God 

en als Here te belijden, zo belet het algemeen geloof ons van drie Goden of Heren te 
spreken.  

19. De Vader is door niemand gemaakt of geschapen of voortgebracht.  
20. De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt of geschapen, maar voortgebracht.  
21. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon niet gemaakt of geschapen of 

voortgebracht, maar Hij gaat van hen uit.  
22. Eén Vader dus, niet drie Vaders; één Zoon, niet drie Zonen; één Heilige Geest, niet 

drie Heilige Geesten.  
23. En in deze Drieéenheid is geen sprake van eerder of later, noch van meer of minder, 

maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid.  
24. Daarom moet, zoals reeds gezegd werd, in alle opzichten zowel de Eenheid in de 

Drieheid als de Drieheid in de Eenheid vereerd worden.  
25. Wie dus behouden wil worden, moet wat betreft de Drieëenheid deze overtuiging 

hebben.  
26. Maar het is voor zijn eeuwig behoud noodzakelijk dat hij ook de vleeswording van 

onze Here Jezus Christus oprecht gelooft.  
27. Het ware geloof is nu, dat wij geloven en belijden, dat onze Here Jezus Christus, Gods 

Zoon, God en mens is.  
28. God is Hij uit het wezen van de Vader, voortgebracht voor de tijden, en mens is Hij uit 

het wezen van zijn moeder, geboren in de tijd;  
29. volkomen God en volkomen mens, met een menselijke ziel en een menselijk lichaam;  
30. gelijk aan de Vader naar zijn goddelijke natuur, minder dan de Vader naar zijn 

menselijke natuur.  
31. En hoewel Hij God en mens is, is Hij toch niet twee, maar één Christus.  
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32. Eén is Hij, echter niet doordat zijn goddelijke natuur in de menselijke veranderde, 
maar doordat Hij als God de menselijke natuur aannam.  

33. Eén is Hij, volstrekt niet door vermenging van naturen, maar door eenheid van 
Persoon.  

34. Want zoals ziel en lichaam één mens zijn, zo zijn God en mens één Christus.  
35. Hij heeft geleden voor ons behoud, is neergedaald in de hel en op de derde dag 

opgestaan uit de doden.  
36. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige 

Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.  
37. Bij zijn komst zullen alle mensen opstaan met hun lichaam en zij zullen rekenschap 

afleggen van hun daden.  
38. En zij die het goede gedaan hebben, zullen het eeuwige leven ingaan, maar zij die het 

kwade gedaan hebben, het eeuwige vuur.  
39. Dit is het algemeen geloof. Wie dit niet oprecht en standvastig gelooft, zal niet 

behouden kunnen worden.  
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Kon Jezus zondigen? 
 
Heel veel is te doen geweest over het ‘non posse peccare’, ‘posse peccare’, ‘non posse 
non peccare’ en het ‘posse non peccare’, voor gewone stervelingen vertaald; Jezus was 
‘niet in staat te zondigen’, ‘in staat te zondigen’, ‘niet in staat om niet te zondigen’ en 
‘in staat niet te zondigen’.  
 
Hebr. 4:15 stelt dat Jezus, onze hogepriester, juist zo goed als zodanig kan functioneren, 
omdat Hij 'in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest'. 
Daarom juist 'kan Hij medevoelen met onze zwakheden’. Als Hij niet had kunnen 
zondigen, was die verzoeking uiteraard niet echt. Het 'posse peccare' beantwoorden we 
dus met: Ja, Jezus was in staat om te zondigen. Het 'non posse peccare' wordt daarmee 
negatief beantwoord: Jezus was niet afgeschermd van de invloed van de zonde, Satan 
heeft dan ook al zijn listen gebruikt om Hem zo ver te krijgen. Gelukkig tevergeefs! Hij 
deed het dus niet! In Joh. 8:46; Joh. 8:29; 15:10; Matt. 27:19; Luk. 23:4; Matt. 27:4 en 
vele andere plaatsen lezen we, dat Jezus zichzelf vrij wist van zonde, dat niemand Hem 
heeft kunnen beschuldigen van zonde en dat Hij, integendeel, altijd de wil van God 
volkomen volbracht. Klaarblijkelijk kan ook het 'posse non peccare' bevestigend 
worden beantwoord: Jezus was in staat de zonde te weerstaan en volledig buiten zijn 
hoofd, hart en handelen te houden. Het ‘non posse non peccare’, niet in staat niet te 
zondigen, is geheel af te wijzen, daar Jezus niet gezondigd heeft. 
De vraag die overblijft, is de volgende: Iemand die wel kan zondigen maar het echt 
nooit doet, is die wel waarlijk mens? Met deze vraag stellen we eigenlijk, dat het meest 
essentiële van de mens is, dat hij zondigt! Hiermee belijden wij, dat God een verzondigd 
wezen geschapen zou hebben, toen Hij de mens formeerde. En we stellen ons mens-zijn 
als maatstaf voor het mens-zijn van Jezus. Wij zondigen als mens, dus moet Jezus het 
ook maar doen. Natuurlijk is dat ketterij. God schiep de mens naar Zijn beeld en 
gelijkenis, in 'oorspronkelijke heiligheid en heerlijkheid'. Adam en Eva voor de 
zondeval, en Jezus zijn aardse leven lang, waren zonder zonde en daardoor juist echt 
mens. Jezus was, door niet te zondigen, niet minder, maar meer mens dan wij. (Lijkt een 
goede leus voor de christen: zonder zonde méér mens!) We hoeven maar op de 
verdierlijkende en ontmenselijkende werking van de zonde te zien om hiervan overtuigd 
te worden. We hoeven niet te vervallen in de dwaling van de docetisten die meenden dat 
negen maanden in de menselijke moederschoot van Maria Jezus moreel bedorven zou 
hebben. Want zonde is niet materie-gebonden, zonde is een geestelijke aantasting, die 
echter wel effect heeft op ons lichamelijk welzijn. De vraag is ook gesteld, of iemand 
die nooit zondigt, de volle kracht van de verzoeking dan wel ervaren heeft. De zaak is 
duidelijk net andersom: juist iemand, die zwicht voor de verzoeking ontneemt zichzelf 
de gelegenheid de kracht daarvan ten volle te ervaren. Als wij éven menselijk zijn als 
Jezus en Jezus even menselijk als wij en als Jezus de zonde weerstond, moet het ons 
ook mogelijk zijn, in navolging van Hem, 'weerstand te bieden in de boze dag’. De 
geestelijke wapenrusting uit Efeze 6 is in één zin de geestelijke ‘bekleding’ van de mens 
met Jezus. In Hem en vanuit Hem dienen we de zonde te weerstaan, zoals Hij deed. 
Zonder een echt mens-zijn van Jezus vervalt deze uitdaging tot een hol idealisme. 
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Concilie van Chalcedon, 451 
 
 
 
De definitie die het concilie van Chalcedon geeft van de relatie tussen de menselijke  en 
de goddelijke natuur van Jezus Christus is normatief geworden voor de christelijke kerk 
in oost en west. Merk op hoe onwrikbaar het Concilie stelt dat moet worden 
vastgehouden aan het feit dat Christus zowel God als mens is, zonder te specificeren 
hoe dit opgevat moet worden. Met andere woorden, er kunnen verschillende 
christologische modellen bedacht worden, zolang ze maar aan de feiten vasthouden. 
 
 
 We belijden allen eenstemmig dat onze Heer Jezus Christus een en dezelfde Zoon 

is, volmaakt in goddelijkheid en menselijkheid, waarlijk God en waarlijk mens, 
met een redelijke ziel en een lichaam, één van wezen met de Vader wat betreft zijn 
goddelijkheid, één van wezen met ons wat betreft zijn menselijkheid, op ons 
gelijkend in alle dingen behalve de zonde (Hebr. 4:15). Hij is door de Vader 
verwekt vóór alle tijden wat betreft zijn goddelijkheid, en in onze dagen geboren 
uit de maagd Maria, de Theotokos, om ons en onze redding. Naar zijn 
menselijkheid is Hij een en dezelfde Christus, de Zoon, de Heer, de Eniggeborene 
die gekend moet worden in twee naturen, zonder vermenging, zonder verandering, 
zonder deling en zonder scheiding. Deze onderscheiding van de naturen wordt 
door de eenheid geenszins opgeheven, maar de karakteristieke eigenschappen van 
beide naturen blijven bewaard en komen samen in één persoon en één wezen, niet 
alsof Christus gedeeld was in twee personen, maar Hij blijft één en dezelfde Zoon 
en eniggeboren God, Woord, Heer, Jezus Christus; zoals de profeten vanaf den 
beginnen over Hem gesproken hebben, en onze Heer Jezus Christus ons geleerd 
heeft, en de belijdenis van de vaderen ons is overgeleverd. 
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Een bijbelse benadering voor de goddelijkheid van Christus 
 
Bijna iedereen die over Jezus heeft gehoord heeft wel een mening over Hem gevormd. 
Dat is te verwachten, daar Hij niet alleen de bekendste persoon uit de geschiedenis is, 
maar ook de meest controversiële. Zoals in de bijlage over de historiciteit van Jezus is te 
zien, is de vraag of Jezus echt geleefd heeft voor de meeste niet zo vreemd, en wordt 
meestal wel bevestigend beantwoord. Op de vraag of Jezus God was (is), zoals de Bijbel 
Hem presenteert, wordt vaak zeer uiteenlopend geantwoord. We willen in deze bijlage 
een korte bijbelse benadering geven van de goddelijkheid van Christus. 
 
Er zijn vele bijbelteksten die laten zien dat Jezus God is. Hieronder volgen een paar van 
deze (gids)teksten: 
 

Gelijkheid met de Vader: 
 
 ‘Ik en de Vader zijn een. De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen. Jezus 

antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van 
die werken wilt gij Mij stenigen? De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk 
willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God 
maakt.’(Joh. 10:30-33) 

 
‘Maar Hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hierom dan trachtten 

de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook 
God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde’(Joh. 5:17-18) 

 
Jezus noemt zich net als God in Exodus de ‘Ik ben’; 
 
‘Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik.’(Joh. 8:58) 
 
Jezus hoort dezelfde eer te krijgen als God de Vader: 
 
‘opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader 

niet, die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en 
Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want 
hij is overgegaan uit de dood in het leven.’(Joh. 5:23-24) 

 
In Jezus leer je de Vader kennen: 
 
‘Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn Vader 

kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen.’(Joh. 8:19) 
 
Je moet geloven in Jezus net als in God: 
 
‘Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.’(Joh. 14:1) 
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In Jezus zie je de Vader: 
 
‘Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: 

Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader 
gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?’(Joh. 14:8-9) 

 
Jezus sprak met goddelijke autoriteit, i.p.v. de profeten te herhalen met ‘Aldus zegt de Here’ 
zegt Jezus: 
 
‘Maar ik zeg u […]’.(Mat. 5:20, 22, 26, 28, 32, 34, 44) 
 
Jezus wordt aanbeden als God en aanvaard dit: 
 
‘En ziet, een melaatse kwam, en aanbad1 Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij 

reinigen.(S.V. Mat. 8:2)  
 
‘Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft 

gij in den Zoon van God? Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem 
moge geloven? En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, 
Dezelve is het. En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad2 Hem.’(S.V. Joh. 9:35-38) 

 
‘Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden3 Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods 

Zoon!’(S.V. Mat. 14:33) 
 
‘Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en 

steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zeide 
tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij 
geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.’(Joh. 20:27-29)4 

 
Het neervallen in aanbidding wordt niet zomaar als algemeen goedgekeurd in de Schrift.  
Er zijn voorvallen waar dit gebeurt en veroordeeld wordt: 
 
‘En als het geschiedde, dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende aan zijn 

voeten, aanbad5 hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben ook zelf een 
mens.’(S.V. Hand. 10: 25-26) 

‘En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit 
niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus 
hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’(Opb. 19:10) 

 
 
 
 
 

                                                
1 De NBG-vertaling vertaalt hier dat de melaatse ‘nederviel’, in het Grieks staat hier echter duidelijk een 
werkwoordsvorm van het werkwoord proskyneo (προσκυνέω), wat aanbidden betekent.  
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Let op, Jezus wijst Thomas terecht over zijn ongeloof, niet over zijn aanbidding! 
5 De NBG-vertaling vertaald hier dat Cornelius Petrus ‘hulde’ bracht, in het Grieks staat hier echter duidelijk een 
werkwoordsvorm van het werkwoord proskyneo (προσκυνέω), wat aanbidden betekent. 
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Ook Paulus laat er geen twijfel over bestaan, als hij de verschillende gemeenten schrijft, dat 
Jezus God is: 
 
‘[…] hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven 

alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.’(Rom. 9:5) 
 
‘[…] die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar 

Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de 
mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich 
vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom 
heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 
opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de 
aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer 
van God, de Vader!’(Fil. 2:6-11) 

 
‘Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem 

zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de 
onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle 
dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben 
hun bestaan in Hem’(Kol. 1:15-17) 

 
‘Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk’(Kol. 2:9) 
 
‘[…] verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en 

Heiland, Christus Jezus’(Tit. 2:13) 
 
 
Johannes de Doper zegt het volgende over Jezus: 
 
‘De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der 

wereld wegneemt. 
En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.’(Joh. 1:29, 34) 
 
De belijdenis van Petrus laat ook geen twijfel bestaan over Jezus identiteit: 
 
‘Hij(Jezus) zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en 

zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig 
zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn 
Vader, die in de hemelen is.’(Mat. 16:15-17) 

 
 
 
Ook in het boek Handelingen bevestigt Petrus zijn geloof: 
 
‘Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus 

gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.’(Hand. 2:36) 
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In een van zijn brieven schrijft Petrus: 
 
‘Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even 

kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, 
Jezus Christus’(2Pet. 1:1) 

 
De schrijver van de Hebreeënbrief zegt het volgende: 
 
‘Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 

door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te 
hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge’(Heb. 1:3) 

 
‘[…] maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der 

rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap’(Heb. 1:8) 
 
Johannes de apostel schrijft: 
 
‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.’(Joh. 1:1) 
 
‘Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de 

Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is 
de waarachtige God en het eeuwige leven.’(1 Joh. 5:20) 

 
 
Uit deze teksten is duidelijk naar voren gekomen dat Jezus God is. Iemand die het Nieuwe 
Testament leest en niet ziet dat Christus claimt meer dan een mens te zijn, is als iemand die op 
een heldere, wolkeloze zomerse dag naar de hemel staart en de zon niet ziet. 
De ‘geliefde apostel’ Johannes concludeert het volgende: 
 
‘Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet 

beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de 
Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.’(Joh. 20: 
30-31) 
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De historiciteit van Jezus 
 
In het verleden zijn er verschillende personen geweest die de historiciteit van Jezus in 
twijfel trokken. Zij beweerden dat Jezus verzonnen was door een groep mensen in een 
tijd van sterke Messiasverwachtingen. Tegenwoordig zijn er nog maar zeer weinig 
mensen die de historiciteit van Jezus weerleggen. Om toch enig licht op deze materie te 
werpen willen we in deze bijlage aan de hand van historische geschriften laten zien dat 
Jezus wel degelijk op aarde geleefd heeft. 
 
Cornelius Tacitus (55-120 n.Chr.) was een Romeinse geschiedschrijver die leefde 
tijdens de heerschappij van zes verschillende keizers. Hij stond bekend als de grote 
geschiedschrijver van het oude Rome en onder vakgenoten als ‘integer en goed’. 
Tijdens de regering van keizer Nero schrijft hij over de dood van Christus en over de 
christenen te Rome: 
‘But not all the relief that could come from man, not all the bounties that the prince 
could bestow, nor all the atonements which could be presented to the gods, availed to 
relieve Nero from the infamy of being believed to have ordered the conflageration, the 
fire of Rome. Hence to suppress the rumor, he falsely charged with the guilt, and 
punished with the most exquisite tortures, the persons commonly called christians, who 
where hated for their enormities. Christus, the founder of the name, was put to death by 
Pontius Pilate, procurator of Judea in the reign of Tiberius: but the pernicious 
superstition, repressed for a time, broke out again, not only through Judea, but through 
the city of Rome also.’ 
 
De Griekse satiricus Luciaan van Samosata sprak, in de tweede helft van de tweede 
eeuw, spottend over Jezus en Christenen, niet ervan uitgaand dat deze onecht waren: 
 
‘The Christians, you know, worship a man to this day, the distinquished personage who 
introduced their novel rites, and was crucified on that account.....You see, these 
misguided creatures start with the general conviction that they are immortal for all 
time, which explains the contempt of death and voluntary self-devotion which are so 
common among them; and then it was impressed on them by their original lawgiver that 
they are all brothers, from the moment they are converted, and deny the gods of Greece, 
and worship the crusified sage. And live after his laws. All this quite on faith, with the 
result that despise all worldly goods alike, regarding them merely as common property’ 
 
Suetonius, een andere Romeinse geschiedschrijver, werkend tijdens keizer 
Hadrianus’regering, schreef het volgende in zijn boek ‘Het leven van Claudius’:  
 
‘Sinds de Joden steeds voor onrust zorgden, aangespoord door Chrestus (een andere 
spelling voor Christus), verdreef hij (Claudius) hen uit Rome’ Lukas schrijft over deze 
gebeurtenis in Hand. 18:2, dit vond plaats in het jaar 49.  
Een ander geschrift van Suetonius verhaalt over het vuur dat door Rome ging in 64 
n.Chr. onder Nero’s regering. Suetonius schrijft dat: 
 
‘Straf werd uitgevaardigd door Nero op de Christenen, een groep mensen die zich 
gegeven hadden aan een nieuw en boosaardig bijgeloof.’ Suetonius, geen voorstander 
van de christenen, plaatst deze christenen in de keizerlijke stad (Rome) minder dan 20 
jaar later, en hij vermeld dat zij leden en stierven voor hun overtuiging dat Jezus 
Christus echt geleefd had, gestorven was en opgestaan uit de dood. 
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De gouverneur van Bythinië in Klein Azië (112 n.Chr.), Pliny de Jongere, schreef keizer 
Trajanus om raad te vragen hoe hij de christenen moest behandelen. Hij legt uit dat hij 
reeds mannen, vrouwen, jongens en meisjes had vermoord. Er waren er al zovelen 
vermoord, dat hij zich afvroeg of hij hiermee door moest gaan, als hij erachter kwam dat 
iemand christen was, of dat hij alleen bepaalde gevallen moest doden. Hij legt tevens uit 
dat hij de christenen liet neerbuigen voor het standbeeld van Trajanus. Pliny gaat verder, 
door te beschrijven dat hij hen ‘Christus liet vervloeken, waartoe een echte christen 
nooit aangezet zou kunnen worden’ Hij schrijft ook dat ‘Zij getuigden echter, dat hun 
hele schuld of fout er in lag, dat zij gewoon waren om op bepaalde dagen samen te 
komen voordat het licht werd, om met afwisselende verzen hymnen tot Christus te 
zingen als tot een god, en zij verbonden zich aan een plechtige eed, door geen enkele 
slechte daad te doen, en nooit fraude te plegen, diefstal, overspel, nooit een vals 
getuigenis af te leggen en nooit de waarheid zouden ontkennen mochten zij hierom ter 
verantwoording worden geroepen’ 
 
Thallus (52 n.Chr.) was een van de eerste seculiere schrijvers. Helaas zijn van zijn 
geschriften alleen nog een paar fragmenten bewaard gebleven, die overgeschreven zijn 
door verschillende schrijvers. Een zo’n schrijver was de christen Julius Africanus (221 
n.Chr.). Een erg interessant fragment verhaald over een opmerking van Thallus over de 
duisternis die kwam over het land tijdens de late namiddag uren toen Jezus aan het kruis 
stierf. Africanus schrijft: 
‘Thallus, in zijn derde boek, verklaard de duisternis met een zonsverduistering, 
onredelijk volgens mij. Onredelijk natuurlijk, omdat een zonsverduistering niet kon 
plaatsvinden tijdens de volle maan, en het was tijdens het Paschaseizoen met haar volle 
maan, dat Jezus stierf.’ 
 
 Hier is dus een seculiere schrijver die het niet eens is met de redenering dat de 
duisternis tijdens Jezus sterven door een zonsverduistering zou komen. Hoe het ook zij, 
feit is dat er wel gesproken wordt over Jezus’sterven en over de duisternis op die dag! 
Die feiten worden niet in twijfel getrokken. 
 
Phlegon was ook een seculiere schrijver, en ook hij schreef over deze verduistering. Het 
is wederom in fragmenten van Julius Africanus dat gedeelten van Phlegon bewaard zijn 
gebleven: 
‘Tijdens de regering van Tiberius Caesar, vondt er een zonsverduistering plaats, tijdens 
de volle maan’. 
 
Phlegons’ verwijzing naar deze gebeurtenis wordt ook aangehaald door de christelijke 
apologeet Origenes uit de derde eeuw, en door de schrijver Philopon uit de zesde eeuw. 
 
Iets na 70 n.Chr. (na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel) schrijft 
Mara Bar-Serapion, een Syrische stoïcijnse filosoof, vanuit de gevangenis een brief aan 
zijn zoon, waarin hij hem aanspoort om wijsheid na te jagen. In zijn brief vergelijkt hij 
Jezus met de filosofen Socrates en Phytagoras: 
 
‘Welk voordeel hadden de Athenen van het ter dood brengen van Socrates? 
Hongersnood en plagen kwamen over hen als oordeel over hun misdaad. Welk voordeel 
hadden de mannen van Samos door Phytagoras te verbranden? In een ogenblik werd 
hun land bedolven onder zand. Welk voordeel hadden de Joden door hun wijze Koning 
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te executeren? Het gebeurde dat net daarna hun koninkrijk werd verlaten. God wreekte 
rechtvaardig deze drie wijze mannen: de Athenen stierven van honger; de mensen op 
Samos werden overweldigd door de zee; de Joden, geruïneerd en verdreven, leven 
geheel verspreid. Maar Socrates stierf niet voor altijd; hij leefde voort in de leer van 
Plato. Pythagoras stierf niet voor altijd, hij leefde voort in het standbeeld van Hera. 
Noch stierf de wijze Koning voor altijd; Hij leefde voort in de leer die Hij had gegeven. 
De vader was zeker geen christen, hij plaatst Jezus op gelijke hoogte als de filosofen, 
maar hij trekt niet in twijfel of Jezus wel geleefd zou hebben. 
 
In joodse bronnen is er ook over Jezus geschreven. Deze vermeldingen zijn vaak 
onvriendelijk, omdat zij het niet met Hem eens waren. Toch zijn deze vermeldingen 
waardevol voor ons. 
 
In de Babylonische Talmud1 lezen we: 
 
Op de Paasavond hingen zij Yeshu. En een aankondiger ging  veertig dagen voor hem 
uit en riep: Hij gaat gestenigd worden, want hij beging tovenarij en verleidde en 
misleidde Israël. Een ieder die iets in zijn voordeel weet, laat hem komen en voor hem 
pleiten. Maar niets in zijn voordeel gevonden te hebben, hingen zij hem op Paasavond.’ 
In een andere tekst vinden we ‘Yeshu de Nazarener’. Yeshu is vertaal Jezus, en de 
verwijzing naar Nazarener, maakt de link zelfs sterker. Het woord ‘hangen’ is een 
andere wijze om naar kruisigen te verwijzen (Luk. 23:39; Gal. 3:13). We zien ook dat 
de joodse autoriteiten hierbij betrokken waren. Jezus’wonderen worden als tovenarij 
van de hand gedaan. 
 
Een andere passage uit de Talmud komt het volgende voor: 
 
‘Yeshu had vijf discipelen; Mattai, Nakkai, Netzer, Buni en Todah’. Terwijl ‘Mattai’ kan 
refereren naar Matteüs, weet niemand of de andere namen kunnen verwijzen naar  de 
andere discipelen van Jezus. De claim dat Jezus vijf discipelen had, kan verklaard 
worden door het feit dat andere leeraren in de Talmud, zoals Yohanan ben Zakkai en 
Akiba, ook worden weergegeven met vijf discipelen of studenten. Eén zaak wordt in 
ieder geval duidelijk; de joodse traditie bevestigd dat de rabbi Jezus volgelingen had. 
 
Maagdelijke geboorte? 
In de Talmud, worden de titels ‘Ben Pandera’ (of ‘Ben Pantere’) gebruikt om Jezus aan 
te duiden. Veel geleerden zeggen dat pandera een woordenspel is, een parodie op het 
Griekse woord voor maagd, parthenos (παρθένος). De joodse geleerde Josef Klausner 
zegt: ‘De joden hoorden continu dat de christenen (waarvan het grootste gedeelte sinds 
het begin Grieks sprak) Jezus  de ‘Zoon van een maagd’ noemden, en dus, als 
aanfluiting, noemden zij hem ‘Ben ha-Pantera’, ‘zoon van het luipaard’. 
In een andere passage in de Babylonische Talmud vinden we:  
 
‘R. Shimeon ben Azzai zei (over Jezus): ‘Ik heb een genealogische rol gevonden in 
Jeruzalem waarin stond, Zo-enen is een bastaard van een overspeelster.’ 
 
 
 

                                                
1 Heilig boek van de joden, bestaande uit de Misjna (leefregels) en Gemara (uitlegging). 
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In een andere passage vinden we: 
‘Zijn moeder was Miriam, een kapster. Zoals ze zeggen…’deze dwaalde van haar man 
af’. 
 
In weer een andere passage wordt verteld dat Maria:  
‘die een afstammeling van prinsen en heersers was, speelde de hoer met 
timmermannen’. 
 
Deze passage is natuurlijk een poging om de christelijke belijdenis van 
Jezus’maagdelijke geboorte te verklaren. ‘Prinsen en heersers’ zouden kunnen refereren 
aan namen uit de geslachtsregisters in het evangelie naar Lukas, die sommige 
kerkvaders zagen als Maria’s voorouders tot aan koning David. De toespeling naar 
‘timmermannen’ refereert natuurlijk naar Jozef. Het argument gaat als volgt: Als Jozef 
niet Jezus’vader was, dan was Maria zwanger geraakt door een andere man; daarom is 
zij een overspeelster en was Jezus een illegale zoon. Het Nieuwe Testament laat zien dat 
de schriftgeleerden en de Farizeeën indirect met deze aanklacht over Jezus kwamen 
(Joh. 8:41). 
De aanklacht laat zien dat de claim van de maagdelijke geboorte al in de vroege kerk 
aanwezig was en een reactie eiste van hen die dit verwierpen. Zie dat de reactie hier niet 
een ontkenning van Jezus’bestaan is, maar alleen een andere interpretatie van zijn 
conceptie.  
 
Een andere zeer bekende schrijver was Josephus ben Mattathias (37/38-100 n.Chr.). Hij 
was een aristocraat, een priesterlijke politicus en een niet zo enthousiaste 
legeraanvoerder in Galilea tijdens de eerste joodse opstand tegen Rome (66-73 n.Chr.). 
Hij was een geschiedschrijver, betaald door Rome en een vermeend Farizeeër. Hij werd 
door Vespasianus in 67 gevangen genomen en moest werken in Rome als tolk en 
bemiddelaar tijdens de rest van de opstand. Hij profeteerde dat Vespasianus keizer zou 
worden; toen dit uitkwam was zijn toekomst verzekerd.2Hij kreeg de naam van de 
keizer en heette zo Flavius Josephus. Hij werkte in de binnenste kringen van Rome. Hij 
schreef een gedeelte dat voor een verhit debat zorgde onder geleerden: 
 
‘Nu was er rond deze tijd Jezus, een wijze man, als het al gepast zou zijn Hem een man 
te noemen, want Hij was een doener van wonderbaarlijke werken, een leraar van 
mannen die zijn leer met plezier aanvaardden. Hij trok tot zich vele van de joden en vele 
van de heidenen. Hij was de Christus, en toen Pilatus, op verzoek van de voornaamste 
mannen onder ons, Hem veroordeeld had tot het kruis, lieten zij die Hem lief hadden 
Hem niet in de steek; want Hij leek voor hen levend op de derde dag, zoals de profeten 
voorzegd hadden, en nog duizenden andere zaken omtrent Hem. En de stam van de 
christenen, zo genoemd naar hem, zijn tot op de dag van vandaag niet uitgestorven.’ 
 
Over deze tekst is veel te zeggen. Het is nodig te vermelden dat er verschillende 
geleerden zijn die beweren dat het onderstreepte gedeelte later door christenen is 
toegevoegd. Hier is veel voor te zeggen. Ondanks de toevoeging zien we dat Josephus 
Jezus een ‘wijze man’ noemt. Dan gaat hij in op het doen van wonderen en het leren. En 
ondanks Jezus sterven laten zijn volgelingen het niet afweten. 
 
 

                                                
2 E. Ferguson, Backgrounds of Early Christianity, Grand Rapids 1993, p. 456. 
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Josephus schrijft ook over Jakobus, de broer van Jezus: 
 
‘Maar de jongere Ananus die, zoals we zeiden, het priesterschap ontving, was een 
dappere man; hij volgde de groep van de Sadduceeën, die van alle joden sterk in het 
oordeel zijn, zoals we hierboven reeds zagen. Nu Ananus van een dergelijk kaliber was, 
dacht hij nu een goede kans te hebben, sinds Festus dood was, en Albinus nog steeds 
onderweg; dus verzamelde hij een raad van rechters, en bracht voor hen de broer van 
Jezus, de zogenaamde Christus, wiens naam was Jakobus, samen met een paar anderen, 
en hen beschuldigd hebben van het verbreken van de wet, leverde hij hen uit om te 
worden gestenigd.’ 
Over deze tekst is geen twijfel. We zien dat Josephus zo’n vijftig jaar na Jezus’leven 
schrijft over deze gebeurtenissen. Dit getuigd van de historiciteit van Jezus. 
 
Er zijn ook nog christelijke bronnen te noemen zoals Clemens van Rome, Ignatius, 
Quadratus, de brief van Barnabas, Aristides, Justinus de Martelaar, Hegesippus, en 
andere bronnen als Trajanus, Macrobius, Hadrianus, Antonius Pius, Marcus Aurelius, 
Juvenal, Seneca, Hierocles, e.a. Hier gaan we echter niet verder op in.  
 
Uit het bovenstaande is gebleken dat er ruim voldoende bewijs is om de historiciteit van 
Jezus te bevestigen.  
 
Zelfs al zouden wij het Nieuwe Testament niet hebben, zouden we naar aanleiding van 
de vele andere geschriften als die van Josephus, Tacitus, de Talmud en Pliny kunnen 
concluderen dat: 
1  Jezus een joodse leraar was 
2  vele mensen geloofden dat Hij genas en geesten uitdreef 
3  Hij verworpen werd door de joodse leiders 
4  Hij gekruisigd is onder Pontius Pilatus tijdens Tiberius’regering  
5   ondanks zijn verfoeilijke dood, zijn volgelingen, die geloofden dat Hij nog 

steeds leefde, zich verspreidden buiten Palestina zodat er vele van hen in Rome 
waren in 64 n.Chr. 

6 vele mensen van steden of het platteland, mannen vrouwen, slaven, vrijen, 
Hem aanbaden als God aan het begin van de tweede eeuw. 

 
Voor de vraag of Jezus ook daadwerkelijk God was (is), is geloof nodig.  
De getuigenissen uit de oudheid kunnen ons echter helpen deze stap te zetten.  
Jezus heeft wel degelijk onder ons geleefd.  
Hij heeft geleden en is gestorven.  
Maar Hij is ook weer opgestaan!  
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Jezus en de vervulling van profetieën 
 
Het is één zaak om goddelijkheid te claimen, maar een andere om ook bewijs te hebben 
om die claim te ondersteunen. Christus deed beide. Hij gaf drie unieke en 
wonderbaarlijke feiten als bewijs voor zijn claim; de vervulling van profetie, een uniek 
leven vol wonderen en de opstanding uit de dood. Al deze zaken zijn historisch aan te 
duiden1en uniek voor Jezus van Nazareth. We willen daarom pleiten dat alleen Jezus 
claimde en bewees God in het vlees te zijn.2 
Jezus’unieke vervulling van profetieën is bewijs voor zijn Godheid. Op 
wonderbaarlijke wijze vervulde Jezus tientallen profetieën, die honderden jaren voor 
zijn komst gedaan waren. Dit is voor een sterveling absoluut onmogelijk. Hier zit een 
goddelijke Hand achter, die aantoont dat Jezus werkelijk God is! 
Laten we gaan kijken welke profetieën er in Jezus in vervulling zijn gegaan. 
 

 

  PROFETIE                               ONDERWERP        VERVULLING 

 
‘En Ik zal vijandschap zetten 
tussen u en de vrouw, en 
tussen uw zaad en haar 
zaad; dit zal u de kop 
vermorzelen en gij zult het 
de hiel vermorzelen.’ Gen. 
3:15. 
 
 
‘Daarom zal de Here zelf u 
een teken geven: Zie, de 
jonkvrouw zal zwanger 
worden en een zoon baren; 
en zij zal hem de naam 
Immanuel geven.’ Jes. 7:14. 
 
 
 
 
‘Ik wil gewagen van het 
besluit des Heren: Hij sprak 
tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik 
heb u heden verwekt.’ Psalm 
2:7. (zie ook 2 Kron. 17:11-
14; 2 Sam. 7:12:16.) 
 
 
 
 
 

 
Geboren uit een vrouw 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geboren uit een maagd 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoon van God 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Maar toen de volheid des 
tijds gekomen was, heeft 
God zijn Zoon uitgezonden, 
geboren uit een vrouw, 
geboren onder de wet,’ Gal. 
4:4. (zie ook Mat. 1:20.) 
 
 
 
‘Terwijl zijn moeder Maria 
ondertrouwd was met Jozef, 
bleek zij, […] zwanger te zijn 
uit de heilige Geest. Toen 
Jozef […] had geen 
gemeenschap met haar, 
voordat zij een zoon gebaard 
had.’ Mat. 1:18, 24-25. 
 
 
‘En zie, een stem uit de 
hemelen zeide: Deze is mijn 
Zoon, de geliefde, in wie Ik 
mijn welbehagen heb.’ Mat. 
3:17. (zie ook Mat. 16:16; 
Mark. 9:7; Luc. 9:37, 22:70; 
Hand. 13:30-33; Joh. 1:34-
39.) 
 
 
 

                                                
1 Zie bijlage: Historiciteit van Jezus. 
2 N.L. Geisler, Christian Apologetics, Grand Rapids 1999, P.339. 
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‘En met uw nageslacht zullen 
alle volken der aarde 
gezegend worden, omdat gij 
naar mijn stem gehoord 
hebt.’ Gen. 22:18. (zie ook 
Gen. 12:2-3.) 
 
 
 
 
 
 
 
‘Maar God zeide tot 
Abraham: […] door Isaak zal 
men van uw nageslacht 
spreken.’ Gen. 21:12. 
 
 
 
‘Ik zie hem, maar niet nu; ik 
schouw hem, maar niet van 
nabij; een ster gaat op uit 
Jakob, een scepter rijst op 
uit Israel, en verbrijzelt 
Moabs slapen, en verplettert 
alle zonen van Set.’ Num. 
24:17. 
 
 
‘De scepter zal van Juda niet 
wijken, noch de heersersstaf 
tussen zijn voeten, totdat 
Silo komt, en hem zullen de 
volken gehoorzaam zijn.’ 
Gen. 49:10. (zie ook Mich. 
5:1) 
 
‘En er zal een rijsje 
voortkomen uit de tronk van 
Isai en een scheut uit zijn 
wortelen zal vrucht dragen.’ 
Jes. 11:1. (zie ook Jes. 
1:10.) 
 
 
‘Zie, de dagen komen, luidt 
het woord des Heren, dat Ik 
aan David een rechtvaardige 
Spruit zal verwekken; die zal 
als koning regeren en 
verstandig handelen, die zal 
recht en gerechtigheid doen 
in het land.’ Jer. 23:5. 
 

Zaad van Abraham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoon van Isaak 
 
 
 
 
 
 

Zoon van Jacob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stam van Juda 
 
 
 
 
 
 
 

Familielijn van Isai 
 
 
 
 
 
 
 

Huis van David 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Geslachtsregister van Jezus 
Christus, de zoon van David, 
de zoon van Abraham.’ Mat. 
1:1 
‘Nu werden aan Abraham de 
beloften gedaan en aan zijn 
zaad. Hij zegt niet: en aan 
zijn zaden, in het meervoud, 
maar in het enkelvoud: en 
aan uw zaad, dat wil zeggen: 
aan Christus.’ Gal. 3:16. 
 
 
‘Jezus […] de zoon van 
Isaak.’ Luk. 3:23, 34 (zie ook 
Mat. 1:2.) 
 
 
 
 
‘Jezus […] de zoon van 
Jacob.’ Luk. 3:23, 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Jezus […] de zoon van 
Juda.’ Luk. 3:23, 33. (zie ook 
Mat. 1:2 en Heb. 7:14.) 
 
 
 
 
 
‘Jezus […] de zoon van Isai’ 
Luk. 23:23, 32. (zie ook Mat. 
1:6.) 
 
 
 
 
 
‘Jezus […] de zoon van 
David’ Luk. 3:23, 31. (zie ook 
Mat. 1:1; 9:27; 15:22; 20:30-
31; 21:9; 22:41-46; Mark. 
9:10; 10:47-48; Luk. 18:38-
39; Hand. 13:22-23; Opb. 
22:16.) 
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‘En gij, Betlehem Efrata, al 
zijt gij klein onder de 
geslachten van Juda, uit u 
zal Mij voortkomen die een 
heerser zal zijn over Israel 
en wiens oorsprong is van 
ouds, van de dagen der 
eeuwigheid.’Micha 5:2. 
 
 
 
‘[…] de koningen van Tarsis 
en de kustlanden hem 
geschenken brengen, de 
koningen van Saba en Seba 
hem schatting offeren’ Psalm 
72:10. (zie ook Jes. 60:6.) 
 
 
 
‘Zo zegt de Here: Hoor, te 
Rama klinkt een klacht, bitter 
geween: Rachel weent om 
haar kinderen, zij weigert 
zich te laten troosten over 
haar kinderen, omdat er 
geen meer is.’ Jer. 31:15. 
 
 
 
 
 
 
 
‘En gij, Betlehem Efrata, al 
zijt gij klein onder de 
geslachten van Juda, uit u 
zal Mij voortkomen die een 
heerser zal zijn over Israel 
en wiens oorsprong is van 
ouds, van de dagen der 
eeuwigheid.’Micha 5:2. 
 
 
‘Aldus luidt het woord des 
Heren tot mijn Here: Zet u 
aan mijn rechterhand, totdat 
Ik uw vijanden gelegd heb 
als een voetbank voor uw 
voeten.’Psalm 110:1. (zie 
ook Jer. 23:6.) 
 
 
 

 
Geboren in Bethlehem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontvangen van 
geschenken 

 
 
 
 
 
 
 

Herodes doodt  kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn preëxistentie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij zal Heer genoemd 
worden 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Toen nu Jezus geboren was 
te Bethlehem in Judea […]’ 
Mat. 2:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘[…] wijzen uit het Oosten 
kwamen te Jeruzalem, […] 
en zij ontsloten hun 
kostbaarheden en boden 
hem geschenken aan: goud 
en wierook en mirre.’Mat. 
2:1, 11. 
 
 
‘Toen Herodes zag, dat hij 
door de wijzen misleid was, 
ontstak hij in hevige toorn en 
zond bevel om in Betlehem 
en het gehele gebied 
daarvan al de jongens van 
twee jaar oud en daar 
beneden om te brengen, in 
overeenstemming met de 
tijd, die hij bij de wijzen had 
uitgevorst.’Mat. 2:16 
 
 
 
‘[…] en Hij is voor (of, 
bestond voor) alles en alle 
dingen hebben hun bestaan 
in Hem.’ Kol. 1:17. (zie ook 
Joh. 17:5, 24; Opb. 1:1-2, 17; 
2:8; 8:58; 22:13.) 
 
 
 
 
‘U is heden de Heiland 
geboren, namelijk Christus, 
de Here, in de stad van 
David.’ Luk. 2:11. 
 
‘Hij zeide tot hen: Hoe kan 
David Hem dan door de 
Geest zijn Here noemen, als 
hij zegt: De Here heeft 
gezegd tot mijn Here: Zet U 
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‘Daarom zal de Here zelf u 

een teken geven: Zie, de 
jonkvrouw zal zwanger 
worden en een zoon 
baren; en zij zal hem de 
naam Immanuel geven.’ 
Jes. 7:14.  

 
 
‘Een profeet zal Ik hun 
verwekken uit het midden 
van hun broederen, zoals gij 
zijt; Ik zal mijn woorden in 
zijn mond leggen, en hij zal 
alles tot hen zeggen, wat Ik 
hem gebied.’ Deut. 18:18. 
 
 
‘De Here heeft gezworen en 
het berouwt Hem niet: Gij zijt 
priester voor eeuwig, naar de 
wijze van Melchisedek.’ 
Psalm 110:4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Want de Here, onze 
Rechter, de Here, onze 
Wetgever, de Here, onze 
Koning, Hij zal ons 
verlossen.’ Jes. 33:22. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij zal Immanuel zijn  
(God met ons) 

 
 
 
 
 
 
 

Hij zal Profeet zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechter 
 
 
 
 
 
 

aan mijn rechterhand, totdat 
Ik uw vijanden onder uw 
voeten gelegd heb. Indien 
David Hem dus Here noemt, 
hoe kan Hij dan zijn zoon 
zijn?’ Mat. 22:43-45. 
 
 
 
 
‘Zie, de maagd zal zwanger 
worden en een zoon baren, 
en men zal Hem de naam 
Immanuel geven, hetgeen 
betekent: God met ons.’ Mat. 
1:23. (zie ook Luk. 7:16.) 
 
 
 
‘En de scharen zeiden: Dit is 
de profeet, Jezus, van 
Nazaret in Galilea.’ Mat. 
21:11. (zie ook Luk. 7:16; 
Joh. 4:19; 6:14; 7:40.) 
 
 
 
 
‘Daarom, heilige broeders, 
deelgenoten der hemelse 
roeping, richt uw oog op de 
apostel en hogepriester 
onzer belijdenis, Jezus.’ 
Hebr. 3:1. 
 
‘Zo heeft ook Christus 
Zichzelf niet de eer 
toegekend hogepriester te 
worden, maar Hij, die tot 
Hem sprak: Mijn Zoon zijt 
Gij; Ik heb U heden verwekt; 
zoals Hij ook op een andere 
plaats spreekt: Gij zijt 
priester in eeuwigheid naar 
de ordening van 
Melchisedek.’ Hebr. 5:5-6. 
 
 
‘Ik kan van Mijzelf niets doen; 
gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en 
mijn oordeel is rechtvaardig, 
want Ik zoek niet mijn wil, 
doch de wil van Hem, die Mij 
gezonden heeft.’ Joh. 5:30. 
(zie ook 2 Tim. 4:1.) 
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‘Ik heb immers mijn koning 
gesteld over Sion, mijn 
heilige berg.’ Pslam 2:6. (zie 
ook Jer. 23:5; Zach. 9:9.) 
 
 
 
 
 
‘En op hem zal de Geest des 
Heren rusten, de Geest van 
wijsheid en verstand, de 
Geest van raad en sterkte, 
de Geest van kennis en 
vreze des Heren.’ Jes. 11:2. 
(zie ook Ps. 45:7; Jes. 42:1; 
61:1-2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘[…] want de ijver voor uw 
huis heeft mij verteerd, en de 
smaadwoorden van wie U 
smaden, kwamen op mij 
neder.’ Psalm 69:9. 
 
 
 
 
‘Hoor, iemand roept: Bereidt 
in de woestijn de weg des 
Heren, effent in de wildernis 
een baan voor onze God.’ 
Jes. 40:3. (zie ook Mal. 3:1.) 
 
 
 
 
 
‘Doch er zal geen 
donkerheid wezen voor het 
land dat in benauwdheid 
was. Zoals Hij in het 
verleden smaad bracht over 
het land van Zebulon en over 
het land van Naftali, zo 
brengt Hij in de toekomst eer 
over de weg der zee, de 
overzijde van de Jordaan, de 

 
Koning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Speciaal gezalfd met de 
Heilige Geest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn ijver voor God 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooraf gegaan door      
een bode 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bediening te beginnen in 
Galilea 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘En boven zijn hoofd 
brachten zij op schrift de 
beschuldiging tegen Hem 
aan: Dit is Jezus, de Koning 
der Joden.’ Mat. 27:37. (zie 
ook Mat. 21:5; Joh. 18:33-
38.) 
 
 
‘Terstond nadat Jezus 
gedoopt was, steeg Hij op uit 
het water. En zie, de 
hemelen openden zich, en 
hij zag de Geest Gods 
nederdalen als een duif en 
op Hem komen. En zie, een 
stem uit de hemelen zeide: 
Deze is mijn Zoon, de 
geliefde, in wie Ik mijn 
welbehagen heb.’ Mat. 3:16-
17. (zie ook Mat. 12: 17-21; 
Mark. 1:10-11; Luk. 4:15-21, 
43; Joh. 1:32.) 
 
 
En Hij maakte een zweep 
van touw en dreef allen uit 
de tempel, […] en [..] zeide 
Hij: Neemt dit alles hier 
vandaan, maakt het huis 
mijns Vaders niet tot een 
verkoophuis.’ Joh. 2:15-16. 
 
 
‘In die dagen trad Johannes 
de Doper op en hij predikte 
in de woestijn van Judea, en 
zeide: Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen.’ Mat. 2:1-2. 
(zie ook Mat. 2:3; 11:10; Joh. 
1:23; Luk. 1:17.) 
 
 
‘Toen Hij vernam, dat 
Johannes overgeleverd was, 
trok Hij Zich terug naar 
Galilea. En Hij verliet 
Nazaret en ging wonen te 
Kafarnaum, aan de zee, in 
het gebied van Zebulon en 
Naftali. […]  Van toen aan 
begon Jezus te prediken en 
te zeggen: Bekeert u, want 
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landstreek der heidenen.’ 
Jes. 9:1. 
 
 
 
‘Dan zullen de ogen der 
blinden geopend en de oren 
der doven ontsloten worden; 
dan zal de lamme springen 
als een hert en de tong van 
de stomme zal jubelen’ Jes. 
35:5-6. (zie ook Jes. 32:3-4.) 
 
 
 
 
‘ik wil mijn mond tot een 
spreuk opendoen, ik wil 
aloude verborgenheden 
verkondigen.’ Psalm 78:2 
 
 
‘[…] plotseling zal tot zijn 
tempel komen de Here, die 
gij zoekt […]’ Mal. 3:1. 
 
 
 
 
‘Jubel luide, gij dochter van 
Sion; juich, gij dochter van 
Jeruzalem! Zie, uw koning 
komt tot u, hij is rechtvaardig 
en zegevierend, nederig, en 
rijdende op een ezel, op een 
ezelshengst, een 
ezelinnejong.’ Zach. 9:9. 
 
 
 
‘De steen die de bouwlieden 
versmaad hebben, is tot een 
hoeksteen geworden’ Psalm 
118:22. (zie ook Jes. 8:14; 
28:1.) 
 
 
 
 
‘Volken zullen opgaan naar 
uw licht en koningen naar uw 
stralende opgang.’ Jes. 60:3. 
(zie ook Jes. 49:6.) 
 
 

 
 
 
 
 

Bediening met wonderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leraar van gelijkenissen 
 
 
 
 
 

Hij zal de tempel 
binnentreden 

 
 
 
 
 

Hij zou Jeruzalem 
binnenkomen op een ezel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steen des aanstoots 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licht voor de heidenen 
 
 
 
 
 

het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen.’ Mat. 4: 12, 
13, 17. 
 
 
‘En Jezus ging alle steden 
en dorpen langs en leerde in 
hun synagogen en 
verkondigde het evangelie 
van het Koninkrijk en genas 
alle ziekte en alle kwaal.’ 
Mat. 9:35. (zie ook Mat. 
9:32-33; 11:4-6; Mark. 7:33-
35; Joh. 5:5-9; 9:6-11; 11:43, 
44, 47.) 
 
‘Dit alles zeide Jezus in 
gelijkenissen tot de scharen 
en zonder gelijkenis zeide Hij 
niets tot hen’ Mat. 13:34. 
 
 
‘En Jezus ging de tempel 
binnen en dreef allen uit, die 
verkochten en kochten in de 
tempel […]’ Mat. 21:12. (zie 
ook Joh. 1:14; 2:19-21.) 
 
 
‘En zij brachten het tot 
Jezus, en wierpen hun 
klederen over het veulen en 
hielpen Jezus er op. En 
terwijl Hij voorttrok, 
spreidden zij hun klederen 
op de weg.’ Luk. 19:35-36. 
 
 
 
 
‘U dan, die gelooft, geldt dit 
kostbare, maar voor de 
ongelovigen geldt: De steen, 
die de bouwlieden afgekeurd 
hadden, die is geworden tot 
een hoeksteen […]’ 1 Pet. 
2:7. 
 
 
‘Want zo heeft ons de Here 
geboden: Ik heb u gesteld tot 
een licht der heidenen, opdat 
gij tot heil zoudt zijn tot aan 
het uiterste der aarde.Toen 
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De bijbelse betekenis van een naam 
 
 
In de Bijbel is er een zeer sterke band tussen een persoon en zijn naam. 
Deze zijn praktisch gelijk aan elkaar, zo zelfs, dat als je iemands naam verwijdert, je 
eigenlijk de persoon zelf verwijdert. Dit zien we in Num. 27:4 en in Deut. 7:24 waar 
staat:’Hun koningen zal hij in hun macht geven, zodat gij hun naam van onder de hemel 
doet verdwijnen.’ 
In Jer. 23:27 zien we zelfs dat als je Gods naam vergeet dat je hem verlaat: ‘[…] 
evenals hun vaderen mijn naam hebben vergeten door de Baäl.’ 
 
God heeft zich aan ons bekend gemaakt in Jezus Christus. 
Jezus betekent redder. ‘Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. 
Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.’ (Mat.1:21) 
Christus is het Griekse equivalent van het Hebreeuwse woord ‘Massiach’en betekent 
‘gezalfde’. De LXX1 gebruikt de naam Christus 40X om de naam Messiach te vertalen. 
Messias stond later synoniem voor Zoon van David: ’En de scharen […] riepen, 
zeggende: Hosanna de Zoon van David […].’(Mat. 21:9) 
Ook wordt de Messias in Luc. 1:32 ‘Zoon des Allerhoogste’ genoemd. 
Jezus wordt in de Bijbel met veel namen omschreven. 
 
In het Grieks betekent naam honoma (όνοµα). Dit όνοµα komt in de LXX meer dan 
1000X voor en is meestal vertaald naar het Hebreeuwse woord ‘shém’. 
Ονοµα vinden we 228X terug in het N.T. 
 
De Joden vervingen Jahwe door hem ‘de naam, ha shém’te noemen. Dit zien we in het 
N.T. ook terugkomen. In plaats van Jezus’naam te gebruiken wordt gewoon ‘de naam’ 
geschreven: ‘Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter 
wille van de naam smadelijk behandeld te zijn.’(Hand.6:41). In 3Joh. 7 lezen we: ‘[…] 
want zij zijn uitgegaan ter wille van de Naam […].’ Je zou in plaats van Jezus dus ook 
‘de naam’ kunnen zeggen. 
 
Jezus is God en liet dit in verschillende uitspraken ook naar voren komen, zodat de 
mensen wisten met Wie ze te maken hadden. Zo zegt Hij in Luc.24:26: ‘Moest de 
Christus dit niet lijden […].’  En in Joh. 17:3: ‘[…] dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God, en Jezus Christus […].’ 
God noemde zich in Exodus de ‘Ik ben’. Jezus heeft dit eigenlijk ook gedaan middels  
zijn ‘Ik ben’ uitspraken. 
Ik ben de waarheid en het leven, Ik ben de goede herder, Ik ben de opstanding en het 
leven. Een andere bekende uitspraak van Jezus vinden we in Joh. 8:58 waar Jezus tegen 
de Joden zegt: ‘Eer Abraham was, ben Ik.’ Hiermee geeft hij ook zijn preëxistentie aan. 
Dit vinden we natuurlijk ook terug in Joh. 17:5: ‘En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij 
Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij u had, eer de wereld was.’  In 1 Pet.1:20 staat: ‘Hij 
was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld […].’ 
Het is belangrijk om te weten dat Jezus God is. Als we zijn naam gebruiken, gebruiken 
we de naam van God. Jezus heeft ‘de naam boven alle naam’ ontvangen staat er in Fil. 
2:9. 
 

                                                
1 Septuaginta = een Griekse vertaling van het Oude Testament van ongeveer 200 v.Chr. 
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‘[…] want Gij geeft mijn ziel 
niet prijs aan het dodenrijk, 
noch laat Gij uw gunstgenoot 
de groeve zien.’ Psalm 
16:10. 
 
 
 
 
‘Gij zijt opgevaren naar den 
hoge […]’ Psalm 68:18. 
 
 
 
 
 
‘Aldus luidt het woord des 
Heren tot mijn Here: Zet u 
aan mijn rechterhand, totdat 
Ik uw vijanden gelegd heb 
als een voetbank voor uw 
voeten.’ Psalm 110:1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opstanding 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemelvaart 
 
 
 
 
 
 

Gezeten aan Gods 
rechterhand 

 
 
 

nu de heidenen dit hoorden, 
verblijdden zij zich en 
verheerlijkten het woord des 
Heren […]’ Hand. 13:47-48. 
(zie ook Hand. 26:23; 28:28.) 
 
 
‘[…] dat Hij niet aan het 
dodenrijk is overgelaten, 
noch zijn vlees ontbinding 
heeft gezien.’ Hand. 2:31. 
(zie ook Mat. 28:6; Mark. 
16:6; Luk. 24:46; Hand. 
13:33.) 
 
 
‘En nadat Hij dit gesproken 
had, werd Hij opgenomen, 
terwijl zij het zagen, en een 
wolk onttrok Hem aan hun 
ogen.’ Hand. 1:9. 
 
 
Deze, […] heeft, na de 
reiniging der zonden tot 
stand gebracht te hebben, 
Zich gezet aan de 
rechterhand van de majesteit 
in den hoge […]’ Hebr. 1:3. 
(zie ook Mark. 16:19; Hand. 
2:34-35.) 

 
 
Hieronder volgen 29 profetieën uit het oude Testament, die spreken over Jezus’verraad, 
verhoor, nederlaag en begrafenis van onze Heer. Deze profetieën zijn in een 
tijdsspanne van 5 eeuwen opgeschreven van 1000-500 v. Chr. Toch zijn deze allen in 
een tijdbestek van 24 uur vervuld in Jezus!3 
 
 
   PROFETIE           ONDERWERP        VERVULLING      

 
‘Zelfs mijn vriend, op wie ik 
vertrouwde, die mijn brood 
at, heeft zijn hiel tegen mij 
opgeheven’ Psalm 41:9. (zie 
ook Ps. 55:12-14.) 
 
 
‘En ik heb tot hen gezegd: 
Indien het goed is in uw 
ogen, geeft mijn loon, maar 

 
Verraden door een vriend 

 
 
 
 
 
 

Verkocht voor dertig 
zilverstukken 

 

 
‘[…] Judas Iskariot, die Hem 
ook verraden heeft.’ Mat. 
10:4. (zie ook Mat. 26:49-50; 
Joh. 13:21.) 
 
 
 
‘Wat wilt gij mij geven? Dan 
zal ik Hem u overleveren. En 
zij stelden hem dertig 

                                                
3 J. McDowell, The New Evidence that Demands a Verdict, Nashville 1999, P. 183. 
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indien niet, laat het. Toen 
wogen zij mijn loon af: dertig 
zilverstukken.’ Zach. 11:12. 
 
 
‘En ik heb de dertig 
zilverstukken genomen en 
die in het huis des Heren de 
pottenbakker toegeworpen.’ 
Zach. 11:13. 
 
 
‘En ik heb de dertig 
zilverstukken genomen en 
die in het huis des Heren de 
pottenbakker toegeworpen.’ 
Zach. 11:13. 
 
‘[…] sla die herder, zodat de 
schapen verstrooid worden 
[…]’ Zach. 13:7. 
 
 
 
‘Misdadige getuigen staan 
op, zij vragen mij naar wat ik 
niet weet […]’ Psalm 35:11. 
 
 
 
 
 
 
 
‘Hij werd mishandeld, maar 
hij liet zich verdrukken en 
deed zijn mond niet open; 
als een lam dat ter slachting 
geleid wordt, en als een 
schaap dat stom is voor zijn 
scheerders, zo deed hij zijn 
mond niet open.’ Jes. 53:7. 
 
 
‘Maar om onze 
overtredingen werd hij 
doorboord, om onze 
ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons 
de vrede aanbrengt, was op 
hem, en door zijn striemen is 
ons genezing geworden.’ 
Jes. 53:5. (zie ook Zach. 
13:6.) 
 

 
 
 
 
 

Geld in Gods huis 
geworpen 

 
 
 
 
 

Prijs betaald voor de 
pottenbakkers’ land 

 
 
 
 

In de steek gelaten      
door discipelen 

 
 
 
 

Door valse getuigen 
beschuldigd 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stil voor de aanklagers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewond en gekneusd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zilverlingen ter hand.’ Mat. 
26:15. (zie ook Mat. 27:3.) 
 
 
 
‘En de zilverlingen in de 
tempel werpende, 
verwijderde hij zich […]’ Mat. 
27:5.  
 
 
 
‘En zij namen het besluit 
daarvoor het land van de 
pottenbakker te kopen als 
begraafplaats voor de 
vreemdelingen.’ Mat. 27:7. 
 
‘En zij lieten Hem alleen en 
vluchtten allen.’ Mark. 14:50. 
(zie ook Mat. 26:31; Mark. 
14:27.) 
 
 
‘De overpriesters en de 
gehele Raad trachtten een 
vals getuigenis tegen Jezus 
te vinden om Hem ter dood 
te brengen, maar zij vonden 
er geen, hoewel er vele 
valse getuigen optraden.’ 
Mat. 26:59-60. 
 
 
‘En op de beschuldiging, die 
de overpriesters en oudsten 
tegen Hem inbrachten, 
antwoordde Hij niets.’ Mat. 
27:12. 
 
 
 
 
 
‘Toen liet hij hun Barabbas 
los, maar Jezus geselde hij 
en hij gaf Hem over om 
gekruisigd te worden.’ Mat. 
27:26 
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‘Mijn rug heb ik gegeven aan 
wie sloegen, en mijn wangen 
aan wie mij de baard 
uittrokken; mijn gelaat heb ik 
niet verborgen voor 
smadelijk speeksel’ Jes. 
50:6. (zie ook Mich. 5:1.) 
 
 
 
‘Allen die mij zien, bespotten 
mij, zij steken de lip uit, zij 
schudden het hoofd: Wentel 
het op de Here; laat die hem 
verlossen, hem redden, Hij 
heeft immers welgevallen 
aan hem!’ Psalm 22:7-8. 
 
 
 
 
 
‘mijn knieen knikken van het 
vasten, mijn vlees is 
vermagerd, zonder vet; 
daarom ben ik hun tot een 
smaad geworden; als zij mij 
zien, schudden zij het hoofd.’ 
Psalm 109:24-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘[…] die mijn handen en 
voeten doorboren.’ Psalm 
22:16. (zie ook Zach. 12:10) 
 
 
 
 
‘[…] omdat hij zijn leven 
heeft uitgegoten in de dood, 
en onder de overtreders 
werd geteld […]’ Jes. 53:12. 
 
 
 
‘[…] terwijl hij toch veler 
zonden gedragen en voor de 
overtreders gebeden heeft.’ 
Jes. 53: 12. 

Geslagen en bespuwd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder het kruis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handen en voeten 
doorboord 

 
 
 
 
 

Gekruisigd met 
misdadigers 

 
 
 
 
 

Hij deed voorspraak voor 
zijn vervolgers 

 
 

‘Toen spuwden zij Hem in 
het aangezicht en sloegen 
Hem met vuisten’ Mat. 
26:67. 
 
 
 
 
 
 
‘[…] ook vlochten zij van 
doornen een kroon en zetten 
die op zijn hoofd en gaven 
Hem een riet in zijn 
rechterhand. Toen vielen zij 
voor Hem op de knieen en 
spotten, zeggende: Wees 
gegroet, gij Koning der 
Joden!’ Mat. 27:29. (zie ook 
Mat. 27:41-43.) 
 
 
‘[…] en Hij, zelf zijn kruis 
dragende, ging naar de 
zogenaamde Schedelplaats, 
in het Hebreeuws genaamd 
Golgota’ Joh. 19:17. 
 
‘En toen zij Hem wegleidden, 
grepen zij een zekere Simon 
van Cyrene, die van het land 
kwam, en legden hem het 
kruis op om het achter Jezus 
aan te dragen.’ Luk. 23:26. 
(zie ook Mat. 27:31-32.) 
 
 
‘En toen zij aan de plaats 
gekomen waren, die Schedel 
genoemd wordt, kruisigden 
zij Hem […]’ Luk. 23:33. (zie 
ook Joh. 20:25.) 
 
 
‘Toen werden met Hem twee 
rovers gekruisigd, een aan 
zijn rechterzijde en een aan 
zijn linkerzijde.’ Mat. 27:38. 
(zie ook Mark. 15:27-28.) 
 
 
‘En Jezus zeide: Vader, 
vergeef het hun, want zij 
weten niet wat zij doen.’ Luk. 
23:34.  
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‘Hij was veracht en van 
mensen verlaten, een man 
van smarten en vertrouwd 
met ziekte, ja, als iemand, 
voor wie men het gelaat 
verbergt; hij was veracht en 
wij hebben hem niet geacht.’ 
 
 
‘Talrijker dan de haren van 
mijn hoofd zijn zij die mij 
zonder oorzaak haten; 
machtig zijn zij die mij willen 
verdelgen’ Psalm 69:4. (zie 
ook Jes. 49:7.) 
 
 
‘Mijn vrienden en bekenden 
staan afzijdig van mijn plaag, 
zelfs mijn verwanten staan 
van verre.’ Psalm 38:11. 
 
 
 
 
‘[…] daarom ben ik hun tot 
een smaad geworden; als zij 
mij zien, schudden zij het 
hoofd.’ Psalm 109:25. (zie 
ook ps. 22:7.) 
 
 
‘Al mijn beenderen kan ik 
tellen; zij kijken toe, zij zien 
met leedvermaak naar mij.’ 
Psalm 22:17. 
 
 
‘Zij verdelen mijn klederen 
onder elkander en werpen 
het lot over mijn gewaad.’ 
Psalm 22:18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verworpen door            
zijn eigen volk 

 
 
 
 
 
 
 

Gehaat zonder reden 
 
 
 
 
 
 
 

Vrienden stonden op    
een afstand 

 
 
 
 
 
 

Mensen schudden het 
hoofd 

 
 
 
 
 

Bekeken 
 
 
 
 
 

Kleding verdeeld en 
verloten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Want zelfs zijn broeders 
geloofden niet in Hem. […] 
Heeft soms een van de 
oversten in Hem geloofd, of 
van de Farizeeen? Joh. 7:5, 
48. (zie ook Mat. 21:42-43; 
Joh. 1:11.) 
 
 
‘Maar het woord moet 
vervuld worden, dat in hun 
wet geschreven is: Zij 
hebben Mij zonder reden 
gehaat.’ Joh. 15:25 
 
 
 
‘Al zijn bekenden nu stonden 
van verre, ook vrouwen, die 
Hem van Galilea gevolgd 
waren en dit aanzagen.’ Luk. 
23:49. (zie ook Mat. 27:55-
56; Mark. 15:40.) 
 
 
‘En de voorbijgangers 
spraken lastertaal tegen 
Hem, schudden hun hoofd 
[…]’ Mat. 27:39. 
 
 
 
‘En het volk stond erbij en 
zag toe.’ Luk. 23:35. 
 
 
 
 
‘Toen dan de soldaten Jezus 
gekruisigd hadden, namen 
zij zijn klederen en maakten 
daarvan vier delen, voor 
iedere soldaat een deel, en 
zijn onderkleed. Dit kleed nu 
was zonder naad, aan een 
stuk geweven. Zij zeiden: 
[…] Laten wij dit niet 
scheuren, maar erom loten, 
voor wie het zijn zal […]’ Joh. 
19:23-24. 
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‘Ja, zij […] lieten mij in mijn 
dorst azijn drinken.’ Psalm 
69:21. 
 
 
 
 
‘Ja, zij gaven mij gif tot 
spijze, en lieten mij in mijn 
dorst azijn drinken. Psalm 
69:21. 
 
 
‘Mijn God, mijn God, waarom 
hebt Gij mij verlaten […]’ 
Psalm 22:1. 
 
 
 
 
 
‘In uw hand beveel ik mijn 
geest […]’ Psalm 31:5. 
 
 
 
 
‘Hij behoedt al zijn 
beenderen, niet een daarvan 
wordt gebroken.’ Psalm 
34:20. 
 
 
 
‘mijn hart is geworden als 
was, het is gesmolten in mijn 
binnenste’ Psalm 22:14. 
 

Dorst  
 
 
 
 
 
 

Gal en azijn gegeven 
 
 
 
 
 

Verlatenheid 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrouwd zich toe aan 
God 

 
 
 
 

Botten niet gebroken 
 
 
 
 
 
 

Gebroken hart 

‘Hierna zeide Jezus, daar Hij 
wist, dat alles reeds 
volbracht was, opdat de 
Schrift vervuld zou worden: 
Mij dorst!’ Joh. 19:28. 
 
 
‘en zij gaven Hem wijn, 
vermengd met gal, te 
drinken.’ Mat. 27:34. (zie 
ook Joh. 19:28-29.) 
 
 
‘Omstreeks het negende uur 
riep Jezus met luider stem, 
zeggende: Eli, Eli, lama 
sabachtani? Dat is: Mijn 
God, mijn God, waarom hebt 
Gij Mij verlaten?’ Mat. 27:46. 
 
 
‘En Jezus riep met luider 
stem: Vader, in uw handen 
beveel Ik mijn geest.’ Luk. 
23:46. 
 
 
‘[…] maar toen zij bij Jezus 
gekomen waren en zagen, 
dat Hij reeds gestorven was, 
braken zij zijn benen niet’ 
Joh. 19:33. 
 
 
‘maar een van de soldaten 
stak met een speer in zijn 
zijde en terstond kwam er 
bloed en water uit. 

 
Het bloed en water dat uit zijn zijde stroomt, zijn het bewijs dat zijn hart ook letterlijk 
gebroken was. De twee lichaamsstoffen hadden zich zo vermengd. 
 

 
‘[…] zij zullen hem 
aanschouwen, die zij 
doorstoken hebben […]’ 
Zach. 12:10. 
 
 
 
‘Te dien dage zal het 
geschieden, luidt het woord 
van de Here Here, dat Ik op 
de middag de zon zal doen 

 
Zijn zijde doorboord 

 
 
 
 
 
 

Duisternis over het land 
 
 
 

 
‘maar een van de soldaten 
stak met een speer in zijn 
zijde’ Joh. 19:34. 
 
 
 
 
‘En van het zesde uur af 
kwam er duisternis over het 
gehele land tot het negende 
uur.’ Mat. 27:45. 
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schuilgaan en bij klaarlichte 
dag het land in het donker 
zal zetten’ Amos 8:9. 
 
 
 
‘En men stelde zijn graf bij 
de goddelozen; bij de rijke 
was hij in zijn dood’ Jes. 
53:9. 

 
 
 
 
 
 

Begraven in het graf      
van een rijke 

 

 
 
 
 
 
 
‘Toen het nu avond 
geworden was, kwam een 
rijk man van Arimatea, 
genaamd Jozef, die 
eveneens een discipel van 
Jezus geworden was. Deze 
ging naar Pilatus en vroeg 
hem om het lichaam van 
Jezus. Toen beval Pilatus 
het hem te geven. En Jozef 
nam het lichaam en wikkelde 
het in zuiver linnen, en hij 
legde het in zijn nieuw graf, 
dat hij in de rots had laten 
uithouwen, en na een grote 
steen voor de ingang van het 
graf te hebben gewenteld, 
ging hij heen.’ Mat. 27:57-60.  
 

 
 
Er zijn mensen die een dergelijk groot aantal profetievervullingen als geïnsinueerd door 
Jezus aanduiden. Jezus zou zelf ervoor gezorgd hebben dat Hij de profetieën uit liet 
komen. Er zijn echter zaken waar hij zelf geen controle over had, zoals de volgende: 
 
- Zijn geboorteplaats. (Micha 5:2) 
- Geboortetijd. (Dan. 9:25; Gen. 49:10) 
- Wijze van geboorte. (Jes. 7:14) 
- Zijn verraad. 
- Mannier van sterven. (Ps. 22:16) 
- Reactie van de mensen. (spotten, slaan, spugen, etc.) 
- Doorsteking (van zijn zijde). 
- Zijn begrafenis. 
 
Er zijn ook mensen die beweren dat al deze profetieën toevallig zijn uitgekomen in 
Jezus. Er was dus sprake van toeval.  
We zien echter dat de kans dat iemand tot nu toe geleefd zou hebben en alle acht 
bovengenoemde zaken zou vervullen, 1 op 1017. 
Dat zou een kans zijn van 1 op 100.000.000.000.000.000 (17 nullen)!  
 
We kunnen dit aan de hand van een voorbeeld verduidelijken.  
Stel we hebben het hier bovengenoemde getal in 2 Euro muntstukken en we zouden 
deze op een gebied leggen dat 16 keer zo groot is als Nederland, dan zou dit een laag 
zijn van 40cm worden. 
Eén van deze munten markeren we en we husselen ze door elkaar.  
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Nu geven we iemand de opdracht om zover dit gebeid in te lopen als hij zelf wil, maar 
hij moet één munt oppakken en zeggen dat dat de juiste is.  
Hoe groot is die kans?  
Net zo groot als dat Jezus deze acht zaken toevallig vervuld zou hebben!  
 
Nu zijn deze profetieën tot stand gekomen door Gods inspiratie, of de profeten hebben 
zomaar iets opgeschreven. In dat geval hadden zij dus maar één kans op 1017, dat de 
profetieën in één man waren uitgekomen.  
Maar ze zijn uitgekomen in Christus.  
De kans dat alle 48 profetieën door één man toevallig vervuld zouden worden is 1 op 
10157!  
Dit gaat ons verstand te boven. 
 
 
 
Geprezen zij de Heer! ‘Bij Hem is wijsheid en sterkte, Hij heeft raad en doorzicht.’ 
‘Wie telt de wolken met wijsheid af?’ (Job 12:13; 38:37) 
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