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De godheid van Jezus Christus
Iemand die al veel geschreven heeft over de belangrijker thema’s in de
Bijbel kan niet voorkomen dat hij iets aan de orde stelt waarover hij zich
al eerder uitgelaten heeft. Het is niet nodig om zich daarvoor te
verontschuldigen en dat geldt zeker als het om een waarheid gaat die
van de daken geschreeuwd behoort te worden. Als er één Bijbelse
waarheid bestaat die regelmatig met kracht herhaald moet worden, met
ondersteuning van al het gezag van het Woord van God, is het de
waarheid die in de titel van deze studie staat, namelijk dat Jezus
Christus onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud God is.
Geen enkele van de leerstellingen in de Bijbel die ik aanhang en als
waarheid verkondig, wordt zo overtuigend naar voren gebracht als de
godheid van onze Here Jezus Christus. Dat Jezus Christus God is,
wordt op zoveel manieren en op zoveel plaatsen uitgesproken, dat het
bewijs daarvoor onvoorstelbaar omvangrijk is. Dit is zo duidelijk dat ik tot
de slotsom ben gekomen dat zij die deze grote hoeveelheid bewijs
terzijde leggen, als ongelovigen aangemerkt dienen te worden. Zij
hebben het overweldigende verslag dat God over Zijn Zoon heeft
gegeven, afgewezen. Aangezien zij ongelovigen zijn, hebben zij de
Redder niet; zij leven zonder Redder en zullen waarschijnlijk in die
toestand sterven, tenzij God hun onderdanigheid schenkt zodat zij ‘tot
erkentenis der waarheid’ komen (II Tim. 2:25). Door hun twijfels, vragen
en redeneringen hebben zij anderen afgehouden van een volkomen
geloof in de Enige Die redden kan. Het is een logische conclusie dat als
God onze Redder is (Tit. 1:3) en als er geen andere Redder is dan God
alleen (Jes. 43:11), dat Jezus Christus niet als Redder aangemerkt kan
worden als Hij geen God zou zijn.

Hieruit volgt ook dat mensen die het verslag niet geloven dat God heeft
gegeven over Jezus Christus, de Geest van God niet hebben. Het bezit
van een deel van Zijn Geest is het voorrecht van elke gelovige
(Ef. 1:13,14) en als iemand dit mist, is hij niet de aangewezen persoon,
ongeacht hoe vriendelijk, aardig en charmant hij is, te spreken over de
aard van de Here Jezus. Geen enkele academische opleiding stelt hem
in staat om dat te doen. De dingen van God kunnen niet worden gekend
door enig mens, behalve door de Geest van God (I Cor. 2:11).
De geweldige waarheid van de godheid van Jezus Christus begint
feitelijk bij het eerste vers van de Bijbel, te weten Genesis 1:1.
Aangezien echter de meeste mensen proberen de weg naar de
waarheid af te snijden in de hoop direct wijsheid te krijgen, zijn weinigen
bereid om zover terug te gaan om de relevante feiten te ontdekken. Als
deze niet worden opgeslagen, zullen we geen echte basis hebben voor
verdere redeneringen en gedachten als we te maken krijgen met de
belangrijkste openbaring over Jezus Christus in het Nieuwe Testament.
Bovendien moet ieder, voordat hij zijn zoektocht begint, zich op
voorhand onderwerpen aan de waarheid die uitgesproken is door Jezus
Christus toen hij zei: ‘niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand
kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren’
(Matt. 11:27). Geestelijk bewustzijn aangaande Jezus Christus krijgt
men niet door onderwijs, intelligentie, of een grote hoeveelheid kennis.
Filosofische beschouwingen over Hem hebben geen waarde. Hij kan
alleen gekend worden door een openbaring van God.
Het Oude Testament verschaft ons een grote hoeveelheid Bijbelse feiten
waarop iemand die wil nadenken over het kind dat in Bethlehem is
geboren zijn gedachten kan baseren. Niemand kan nadenken als hij niet
de beschikking heeft over bepaalde feiten waarover hij kan nadenken.
Net zoals iemand zijn geld niet kan tellen als hij geen geld heeft om te
tellen. Als we willen nadenken, redeneren en tot bepaalde conclusies
komen over Jezus Christus, moeten we de beschikking hebben over
bepaalde goddelijke feiten die in de negenendertig profetieën van
Genesis tot Maleachi naar voren zijn gebracht.
Als we terugkeren naar Genesis 1:1 wordt ons gezegd: ‘in den beginne
schiep God de hemel en de aarde.’ Dit is feit nummer één waarop wij
onze gedachten kunnen baseren. Eén blik in een analytische
concordantie zal aantonen dat het Hebreeuwse woord dat hier vertaald
is met ‘God’ ELOHIM is. Dat is een belangrijk gegeven waarop we acht
moeten slaan en dat we moeten onthouden. Hier moet ik vragen: is er
iemand die deze regels leest en niet gelooft in de godheid van ELOHIM,
Die het scheppingswerk deed? Als we bovendien in latere openbaringen
lezen dat Degene die het scheppingswerk heeft verricht ‘vlees is

geworden en onder ons heeft gewoond’ (Joh. 1:3,14) dan is de godheid
van Christus Jezus onfeilbaar vastgesteld.
De beschrijvende titel ELOHIM komen we 2.555 maal tegen in het Oude
Testament; maar als we verder lezen na de eerste keer waar dit
voorkomt, komen we al snel de naam ‘HERE’ tegen die daaraan wordt
toegevoegd (Gen. 2:7) en waar deze naam door de vertalers in
hoofdletters is geschreven, weten we direct dat het hier om de
Hebreeuwse vierletterige naam YHWH gaat. Aangezien het Bijbels
Hebreeuws geen klinkers had en deze daarom moeten worden
toegevoegd om de naam eenvoudig uit te kunnen spreken, hebben de
meest gerespecteerde geleerden de klinkers ‘a’ en ‘e’ toegevoegd,
waardoor de naam Yahweh ontstond, een naam die in het Oude
Testament ten minste 7.000 keer voorkomt. Sommigen zouden hier
‘Jehova’ willen gebruiken (zij beschouwen de Hebreeuwse YOD als onze
‘J’ en voegen drie klinkers toe); maar ik geef de voorkeur aan Yahweh
en in deze studie zal ik de namen ‘Yahweh’ en ‘Elohim’ gebruiken
zonder cursieve letters.
Yahweh Elohim heeft de mens geformeerd uit het stof van de
aardbodem (Gen. 2:7). En als we onze zoektocht naar de feiten
voortzetten, zullen we veel waarheden ontdekken over Yahweh Elohim,
die door Zijn directe uitspraken over Zichzelf naar voren zijn gebracht.
Een belangrijke vinden we in de woorden die Mozes heeft gesproken tot
Israël in Deuteronomium 4:39: ‘weet daarom heden en neem het ter
harte, dat Yahweh de enige Elohim is in de hemel daar boven en op de
aarde hier beneden, er is geen ander.’
Als we echter bij de profetie van Jesaja komen, vinden we enkele van de
meest belangrijke feiten over Yahweh die tot onze studie behoren.
In Jesaja 40:28 zijn de titels Elohim, Yahweh en Schepper (BARA) bij
elkaar gebracht en in 43:10 verklaart Yahweh dat er geen andere God
(El, de Almachtige) was geformeerd voor Hem en ook geen andere na
Hem. In 43:11 bevestigt Hij: ‘Ik, Ik ben Yahweh, en buiten Mij is er geen
Verlosser.’ En alsof het nog meer benadrukt moest worden, verklaart Hij
verder: ‘zo zegt Yahweh, de Koning en Verlosser van Israël, Yahweh der
heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er
geen Elohim’ (44:6). Hij bevestigt dit ten slotte volkomen door de vraag
te stellen: ‘Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen
andere Rots, Ik ken er geen’ (Jes. 44:8).
In Jesaja 44:24 verklaart Yahweh dat Hij de Maker van alle dingen is;
dat Hij de hemelen Zelf heeft uitgestrekt en dat Hij alleen aarde
uitgebreid heeft. Hij herhaalt dit alles in 45:12, waar Hij zegt dat Hij de
aarde gemaakt heeft en de mens daarop heeft geschapen, dat Hij dit

alleen heeft gedaan en dat Hij er geen hulp bij heeft gehad. Dan vat Hij
alles samen met de woorden: ‘Ik ben Yahweh. En er is geen Elohim
behalve Ik. Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde,
want Ik ben God (El) en niemand meer. Want Ik heb gezworen bij Mij
zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden
herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal
zweren’ (Jes. 45:21-23).
Dat zijn de waarheden die Yahweh over Zichzelf heeft gegeven en in
Zijn woord heeft doorgegeven opdat allen die het horen, Hem vrezen en
zoeken, positieve feiten zullen hebben om te geloven als zij voortgaan in
de waarheid over ‘deze heerlijke, geduchte Naam, Yahweh Elohim’
(Deut. 28:58). Deze feiten moeten we meenemen als we beginnen aan
het Nieuwe Testament en stilstaan bij de openbaring over Jezus de
Christus. En deze feiten alleen zou iedereen moeten weerhouden in
Johannes 1:1 een andere God te zien (zoals sommigen doen), of een
agent of onderaannemer te vinden die het scheppingswerk heeft gedaan
in Johannes 1:3 of zelfs een andere Redder te vinden die Yahweh niet is
in Mattheüs 1:21.
In het Nieuwe Testament komen we direct bij de enorme waarheid die
de boodschapper (engel) van God aan Jozef heeft meegedeeld dat het
kind dat Maria zou baren ‘Jezus’ genoemd moest worden en als reden
voor die naam werd gegeven: ‘Hij is het, die zijn volk zal redden van hun
zonden’ (Matt. 1:21). Voor oppervlakkige mensen gaat het hier om niets
anders dan gewoon een naam voor een baby, maar de ijverige student
weet dat deze naam verklaart dat Hij Yahweh de Redder is. Als de
Nederlandse vorm nagezocht wordt, zal men ontdekken dat de
Hebreeuwse oorsprong te vinden is in de naam YHWSHWA, dat,
wanneer de klinkers worden toegevoegd, YAHOSHUA wordt. De vertalers
hebben dat ‘vernederlandst’ tot Jehosua en later tot Jozua. Maar of we
nu Yahoshua, Jehoshua, Iesous of Jezus zeggen, we zeggen altijd:
Yahweh-Redder. Het gaat alleen om varianten in spelling en in taal,
maar niet in de betekenis (zie Seed & Bread nr. 123). Hieruit volgt dat
aangezien Yahweh de Verlosser is van Israël en dat er geen andere
Verlosser is dan Yahweh, Degene die verlost Yahweh moet zijn.
De tweede uitspraak die de goddelijke boodschapper heeft gedaan, was
dat Hem die geboren zou worden ‘de naam Immanuël’ gegeven moest
worden, ‘hetgeen betekent: God met ons’ (Matt. 1:23). Deze uitspraak
alleen is al voldoende om zonder enige twijfel de godheid vast te stellen
van Hem die in Bethlehem geboren zou worden. Het gelovige Israël kon
naar waarheid zeggen: zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat
Hij ons zou verlossen; dit is Yahweh, op wie wij hoopten; laten wij
juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft’ (Jes. 25:9).

Wanneer de waarheid verder uiteengezet wordt, komen we bij het
verheven evangelie van Johannes, waarin alle stukjes op hun plaats
vallen. In het eerste vers krijgen we te maken met Iemand die ‘het
Woord’ wordt genoemd. In de Griekse tekst is dat HO LOGOS, een
beschrijvende titel met de betekenis: ‘de Uitdrukking’ en iemand die naar
de waarheid op zoek is, wil ogenblikkelijk meer weten van de Persoon
die de Uitdrukking van God wordt genoemd.
Er wordt ons gezegd dat de Uitdrukking met God was, een vertaling die
de oorzaak is geweest van veel dwaze en domme vragen. ‘Hoe kan van
een persoon gezegd worden dat hij met een persoon is, als hij zelf die
persoon is?’ wordt met een zelfverzekerdheid gevraagd die aangeeft dat
geen antwoord op hun vraag gegeven kan worden. Mijn antwoord is, dat
het woord dat met ‘bij’ vertaald is, het Griekse PROS is. In het evangelie
van Johannes komt het 101 keer voor en het is slechts tweemaal met
‘bij’ vertaald. Dit is een feit dat duidelijk maakt dat nader onderzoek naar
de vertaling dient plaats te vinden. Een betekenis van PROS is ‘naar toe,’
in de betekenis van ‘met betrekking tot’ en dat is de betekenis in
Johannes 1:1,2. Zie Romeinen 15:17 waar TA PROS TON THEON is
vertaald met ‘die dingen, die God aangaan’ (St.Vert.). Zo ontdekken we
dat de Uitdrukking van God betrekking heeft op Hem, dat het Hem
verband houdt.
Vervolgens wordt ons gezegd: ‘en het Woord was God.’ Het is niets
anders dan theologische grappenmakerij van hen die een onbepaald
lidwoord (een) zetten voor ‘God,’ zodat er staat: ‘en het Woord was een
God.’ Het gevolg is een stuitend verkeerde vertaling die met een andere
God op de proppen komt en van allen die deze vertaling aanvaarden
polytheïsten maakt. Het is in flagrante tegenspraak met de woorden van
Yahweh, die beweert: ‘er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige,
verlossende God is er buiten Mij niet’ (Jes. 45:21).
In de volgende duidelijke uitspraak wordt ons gezegd dat de Logos de
Schepper was: ‘alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit
is geen ding geworden, dat geworden is’ (Joh. 1:3). Dit is de meest
positieve identificatie. De Logos is de Schepper; Hij is de Elohim van
Genesis 1:1. Hij is Yahweh van Jesaja 44:21,24 en 45:12. Dat brengt
ons tot de volgende reuzenstap in ons geloof. Het Woord (Logos), Die
Elohim was, Die Yahweh was, is vlees geworden en heeft onder ons
getabernakeld.
De woorden van Jeremy Collier zijn hierop van toepassing: ‘we moeten
duidelijke waarheden niet laten varen omdat we het antwoord op alle
vragen over die waarheid niet kunnen geven.’ Ook de woorden van
Bisschop Butler zijn hier op hun plaats: ‘als een waarheid vaststaat,

hebben tegenwerpingen geen zin; het ene is gebaseerd op onze kennis,
het andere op onze onkunde.’

