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De Here Jezus is Yahweh
Om als gelovige in de Here Jezus Christus aangemerkt te worden, moet men
geloven in wat God over Zijn Zoon heeft verteld. Geloven in de Here Jezus
Christus is geloven in wat de Bijbel over Hem zegt. Het centrale en
belangrijkste kenmerk van de goddelijke openbaring over Hem is dat Yahweh
van het Oude Testament de Here Jezus Christus van het Nieuwe Testament
is. Geen enkel feit betreffende de mens Christus Jezus is nadrukkelijker en
gedetailleerder onder onze aandacht gebracht dan het feit dat Hij Yahweh is.
Ondanks dit overweldigende getuigenis, is een stroming die zichzelf
‘Jehova’s Getuigen’ noemt zeer fanatiek in het ontkennen van dit belangrijke
Bijbelse feit. In hun huis-aan-huis bezoeken komen ze helaas zelden iemand
tegen die op de hoogte is van alle Schriftuurlijke feiten over deze grote
waarheid, met als gevolg dat zij vaak overwinningen behalen over deze
onwetenden. Deze situatie dwingt ons om alle feiten onder de aandacht te
brengen, “tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit
woord, is er geen dageraad” (Jes. 8:20).
Bij het onderzoek naar de bewijzen moet de student zich bewust zijn dat elke
keer als hij de naam HERE, in hoofdletters, in de NBG-vertaling tegenkomt,
het de weergave is van het Hebreeuwse woord Yahweh, dat ook wel vertaald
wordt met Jehova. Hij dient er ook rekening mee te houden dat tengevolge
van een extreme (maar misplaatste) eerbied voor de onuitsprekelijke naam
Yahweh de oude behoeders van de heilige tekst, de Masoreten, op 134
plaatsen deze naam hebben vervangen door Adonai. De Companion Bible
geeft hier een volledige lijst van (Appendix 32). Zij begingen hiermee geen
zonde omdat zij slechts de ene naam van God (Yahweh) hebben vervangen
door een andere (Adonai).

In Genesis 15:2,8 noemde Abraham Yahweh (Degene die tot hem sprak)
‘Here HERE’, wat in het Hebreeuws Adonai Yahweh is. Dit is een groot
probleem voor hen die beweren dat Yahweh slechts betrekking heeft op ‘de
Vader’ en Adonai op ‘de Zoon’. Dit stukje informatie wordt voortdurend
weggelaten door hen wier houding laat zien dat zij nooit een persoonlijk
onderzoek hebben gedaan naar de Hebreeuwse titels van de Godheid. Zelfs
een oppervlakkige bekendheid met het gebruik van deze namen in de Schrift
zou al duidelijk maken dat een dergelijke opvatting onhoudbaar is. Kunnen
we uit de bovenstaande teksten opmaken dat zich twee onderscheiden
wezens of persoonlijkheden bezighielden met Abraham? Absoluut niet! De
titels Yahweh en Adonai zijn zo onverbrekelijk met elkaar verweven dat
niemand met enige kennis erover zou peinzen ze toe te passen op twee
verschillende wezens. Ze worden vaak gecombineerd gebruikt; de profeet
Ezechiël alleen doet dat al zo’n tweehonderd keer.
In Jesaja 6:1-3 zegt de profeet:
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here (Adonai) zitten op een
hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden
boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht,
met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de
ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE (Yahweh) der heerscharen, de
ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.
Dit visioen was zo overweldigend dat Jesaja uitriep:
Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon
te midden van een volk, dat onrein van lippen is, - en mijn ogen hebben de
Koning, de HERE (Yahweh) der heerscharen, gezien (Jes. 6:5).
In het eerste vers zei hij dus dat hij de Here (Adonai) had gezien en in vers
vijf zegt hij ‘mijn ogen hebben de Koning, Yahweh der heerscharen, gezien.’
Dit is een onoverkomelijk probleem voor mensen die beweren dat deze twee
namen betrekking hebben op twee onderscheiden wezens, aangezien hier
duidelijk wordt dat Yahweh en Adonai één en dezelfde zijn.
In Johannes 12:38 tot 41 wordt een deel van deze passage geciteerd en er
wordt gesteld dat die betrekking heeft op de heerlijkheid van Christus: ‘Dit
zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak’ (vers 41).
In Jesaja 40:3 spreekt de profeet over de voorbereiding van de weg voor
Yahweh, met de pakkende woorden: “Bereidt in de woestijn de weg des
HEREN (Yahweh).” Zevenhonderd jaar later gebruikte Johannes de Doper dit
gedeelte en paste ze toe op zichzelf als voorloper en op de voorbereiding op
het publieke optreden van de Here Jezus (zie Matt. 3:3 en Joh. 1:23. Degene
over wie Jesaja sprak (Yahweh) is in werkelijkheid Dezelfde die Johannes
verkondigde (Jezus).
In een ander gedeelte in Jesaja, dat met de machtige woorden “zo zegt de
HERE (Yahweh), die de hemelen geschapen heeft - Hij is God - die de aarde

geformeerd en haar gemaakt heeft” begint (Jes. 45:18) verklaart Yahweh de
Schepper: “voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal
zweren” (Jes. 45:23). Dit maakt deel uit van Zijn toekomstige heerlijkheid; de
verheerlijking van Hem Die herhaaldelijk heeft verklaard: “mijn eer zal Ik aan
geen ander geven” (Jes. 42:8). Maar in Filippensen 2:9-11 wordt van Hem
die de dood des kruises is gestorven, gesteld:
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!
Wat kan ‘Heer’ in dit gedeelte anders betekenen dan Yahweh? De algemene
belijdenis die nu nog gehoord moet worden, houdt in dat Jezus Christus
Yahweh is, een belijdenis waar mensen niet meer onderuit kunnen komen op
het moment dat Jezus Christus wordt geopenbaard. Sommigen van ons
belijden dat nu al vrijwillig.
De mensen van de ‘Jehova’s Getuigen’ beweren dat hun naam gebaseerd is
op Jesaja 43:10,12 en 44:8. Als dat zo zou zijn, zou men toch verwachten
dat deze getuigen goed op de hoogte zijn van alles wat in deze twee
hoofdstukken wordt verteld en ook van alles wat in de context, namelijk de
hoofdstukken 42 en 45, staat. In gesprekken met een flink aantal van hen
ben ik er echter achter gekomen dat ze onbekend zijn met dit viertal
hoofdstukken als geheel en dat ze erg weinig belangstelling hebben voor wat
daarin wordt gezegd, met uitzondering van de drie korte fragmenten die zij
gebruiken voor hun naam. Toch bevatten deze vier hoofdstukken enkele van
de belangrijkste uitspraken die in de Schrift worden gevonden. Denkt u eens
na over deze woorden:
Zo zegt God, de HERE (Yahweh Elohim), die de hemel schiep en hem
uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan
de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die
daarop wandelen. Ik ben de HERE (Yahweh), dat is mijn naam, en mijn eer
zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden
(Jes. 42:5,8);
Gij zijt, luidt het woord des HEREN (Yahweh), mijn getuigen, en mijn
knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet,
dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er
geen zijn. Ik, Ik ben de HERE (Yahweh), en buiten Mij is er geen Verlosser
(Jes. 43:10,11);
Zo zegt de HERE (Yahweh), de Koning en Verlosser van Israël, de HERE
(Yahweh) der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten
Mij is er geen God. Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet
van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een

God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen (Jes. 44:6,8);
Zo zegt de HERE (Yahweh), uw Verlosser, en uw Formeerder van de
moederschoot aan: Ik ben de HERE (Yahweh), die alles gemaakt heb; die
de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door
eigen kracht. (Jes. 44:24);
Ik ben de HERE (Yahweh) en er is geen ander; buiten Mij is er geen God.
Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete waar de zon
opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de
HERE (Yahweh), en er is geen ander. Ik ben het, die de aarde gemaakt en
de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen
uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven.
(Jes. 45:5,6,2);
Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie
heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het
niet, de HERE (Yahweh)? En er is geen God behalve Ik, een
rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. Wendt u tot Mij en
laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God 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).
U moet de gedeelten hierboven nog eens nauwkeurig lezen en letten op
hetgeen Yahweh precies over Zichzelf zegt. Hij spreekt hier uit dat Hij de
Schepper is van de hemelen, de aarde, alles wat daaruit voortkomt en van de
mens die erop leeft. Hij verklaart dat Hij de maker is van alle dingen, dat Hij
alleen de hemelen heeft uitgespannen en de aarde heeft uitgebreid. Er
kunnen geen krachtiger en duidelijker woorden worden gevonden om te
vertellen dat Hij alleen handelde bij de schepping. Als daarom de Geest in
Johannes 1:3 vertelt dat het Woord, hetzelfde Woord dat vlees is geworden,
alle dingen heeft gemaakt en dat “zonder dit is geen ding geworden, dat
geworden is” bestaat er maar één mogelijke conclusie. Degene die Schepper
wordt genoemd in Jesaja, is Dezelfde die Schepper wordt genoemd in
Johannes. Yahweh is Jezus.
Yahweh verkondigt dat Hij de verlosser is van Israël, maar toch vinden we in
het Nieuwe Testament steeds weer dat de verlossing aan de Here Jezus
wordt toegeschreven, de Christus in wie wij de verlossing hebben door Zijn
bloed (Ef. 1:7). Het staat vast dat Jezus Yahweh is.
Yahweh zegt Zelf dat Hij alleen God is, dat er geen God buiten Hem is, dat er
niemand met Hem vergeleken kan worden, dat er vóór Hem geen God is
geformeerd en ook na Hem zal er geen zijn. Maar ondanks deze uitspraken
proberen de ‘Jehova’s Getuigen’ de duidelijke verklaring in Johannes 1:1, dat
‘het Woord God was’, weg te redeneren door een onbepaald lidwoord in te
voegen en te zeggen dat Jezus een God was. Dat kan niet waar zijn omdat
er dan een tweede God zou zijn die niet Yahweh is. Jezus en Yahweh zijn

één en dezelfde God.
Yahweh verklaart drie maal dat er buiten Hem geen Verlosser bestaat
(Jes. 43:11; 45:21; Hos. 13:4). Maar toch stelden de engelen bij de geboorte
van Jezus dat er een Verlosser was geboren, namelijk Christus de Heer.
Deze woorden kunnen niets anders betekenen dan ‘Messias Yahweh’. Jezus
kan geen Verlosser zijn als Hij niet Yahweh is.
Yahweh beweert dat Hij de Eerste en de Laatste is. Iedereen zal moeten
toegeven dat er niet twee eersten en twee laatsten kunnen zijn. Hoe kan het
dan dat de opgestane Jezus in Openbaring 1:11,17,18 zegt dat Hij ‘de Alfa
en de Omega, de Eerste en de Laatste’ is. Dit kan met geen mogelijkheid
waar zijn, tenzij de spreker Zelf Yahweh is.
Yahweh verklaart dat er niemand aan Hem gelijk is, niemand die met Hem
vergeleken kan worden, niemand die op gelijke voet met Hem staat. Maar de
Here Jezus verklaarde dat iedereen die Hem gezien had, ook de Vader heeft
gezien en dat zij die Hem kenden, ook de Vader kenden, en dat de mensen
Hem moeten eren zoals zij de Vader eren (Joh. 5:23; 8:19; 14:7,9).
Ik herhaal nogmaals dat er geen enkel feit nadrukkelijker en gedetailleerder
onder onze aandacht is gebracht dan dat de Here Jezus Yahweh is. Dat is
wat God erover heeft gezegd. We worden gered als we geloven in wat God
over Zijn Zoon aan ons heeft gezegd.

