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Het komt vaak voor dat mensen zeggen dat de Here Jezus Christus “Goddelijk” was toen Hij
op aarde was, maar dat hij geen Godheid zou zijn. Hij zou dan wel een openbaring van
God geweest zijn maar niet God Zélf geweest zijn. Dit staat haaks op de woorden van de Heer
Jezus want Hij verdedigde Zijn Godheid nadrukkelijk.

1. Directe aanwijzingen.

a.  Hij gaf Zich uit voor JHWH (Jehova).

Vergelijk Exodus 3:13 met Exodus 6:3;

Ex. 3:13 “Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun
zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: 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”.

Ex. 6:13 “En Ik ben aan Abraham, Izak, en Jakob verschenen, als God de Almachtige;
doch met Mijn Naam HE E R E�  ben Ik hun niet bekend geweest”. (St.V)

� HEERE in hoofdletters met “dubbelle EE” is  in de vertalingen de weergave van JHWH.

De Joden begrepen heel goed wat de Heer Jezus bedoelde in Johannes 8:57-58, ze zagen dit
als een aanspraak op de naam JHWH. Dit wordt bewezen door Johannes 8:59.

Joh. 8:56-58 “Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die
gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig
jaar en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.”

De Joden begrepen dat Hij Zich God noemde en wilden Hem stenigen. Een mens die zich op
de plaats van God, JHWH stelde was de dood schuldig:

Joh. 8:59 “Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en
verliet de tempel”.

Joh. 10:39 “Zij trachtten Hem dan weder te grijpen, maar Hij ontkwam uit hun handen”.

Joh. 18:4-6 “Jezus dan, alles wetende, wat over Hem komen zou, kwam naar voren en
zeide tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazoreeër. Hij
zeide tot hen: Ik ben het� . En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen
Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter aarde”.

* Het woordje “het” is door de vertalers toegevoegd. Jezus zei in werkelijkheid tot hen “IK
BEN”, hier mee openbaarde Hij zich wie Hij werkelijk was en daardoor deinsden ze terug
vielen ze ter aarde.



Joh. 8:24 “Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet
gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven”. (NBG)

“Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet
gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven”.

Ook in Johannes 8:24 zien wij toevoegingen, de Vertalers maken het zelfs wel erg bont door
het woord “Ben” te vervangen door “ben”, de verwijzing naar de “Ik Ben” is hier “weg-
vertaald”.

b.  Jezus gaf Zich uit voor de Here (Adonai) van het Oude Testament.

Vergelijk Psalm 110:1 met Matth. 22:42-45. Als de Heer Jezus alleen “zoon van David
geweest was”, een nakomeling van David, hoe zou David hem in Psalm 110 dan mijn Here
kunnen noemen?

Psalm 110:1 “Aldus luidt het woord des HEREN (JHWH) tot mijn Here (Adonai): Zet u
aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor
uw voeten”. (NBG)

“Een psalm van David. De HEERE (JHWH) heeft tot mijn Heere (Adonai)
gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben
tot een voetbank Uwer voeten”. (St. V)

Matth. 22:42-45
“En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot
Hem: Davids Zoon. Hij zeide tot hen: Hoe noemt Hem dan David, in den
Geest, zijn Heere? zeggende:  De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan
Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank
Uwer voeten. Indien Hem dan David noemt zijn Heere, hoe is Hij zijn
Zoon?”.  (St. V)

“Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’
antwoordden ze. Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de
Geest, Heer noemen? Want hij zegt: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem
plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.”
“Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?”

c.  De Heer Jezus sprak van Zijn identiteit als God.

Joh. 10:29-30 “Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets
roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één”.

Joh. 14:8-9 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?



De volgende verzen laten zien dat de Joden dit heel goed begrepen hadden.

Joh. 10:31-33 “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.
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a. Hij werd aanbeden.

Matth. 14:33 “Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij
zijt Gods Zoon!”

Matth. 28:9 “En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem
en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem”.

Joh. 28:28-29 “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.” (NBG)

“Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’  Jezus zei tegen hem: ‘Omdat
je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.”
(NBV)

b.  Hij vergaf zonden.

Mark. 2:5-7 “En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden
worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en
zij overlegden in hun harten: Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie
kan zonden vergeven dan God alleen?”

Luk. 7:48-50 “En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die met Hem aan
tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de
zonden vergeeft? En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden,
ga heen in vrede!”

c.  Hij was op aarde (ook) almachtig.

De Heer Jezus had de almacht om de natuur en de natuurwetten naar zijn hand te zetten:

Luk. 8:24 “Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij
vergaan! En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde
wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil”.

Joh. 6:19 “Toen zij dan vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, zagen zij Jezus
over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd”.



d.  De Heer Jezus had op aarde óók scheppingskracht:
Luk. 9:16-17 “Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen, en Hij zag op naar de hemel,

sprak de zegen uit en brak ze, en Hij gaf ze aan de discipelen om ze aan de
schare voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd en het overschot
werd door hen opgeraapt: twaalf manden met brokken.

Joh. 2:9 “Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden
was – en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het
water geschept hadden, wisten het – riep de leider van het feest de bruidegom”.

Luk. 6:19 “En de gehele schare trachtte Hem aan te raken, omdat er kracht van Hem
uitging en Hij allen genas”.

e.  De Heer was als mens alwetend.

Joh. 11:11-14 “Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is
ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. De
discipelen zeiden dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij herstellen. Doch
Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust
van de slaap bedoelde. Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven.”

Op dat moment was de Here Jezus meer dan 60 mijlen van Lazarus verwijderd.

Mark. 2:6-8 “Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun
harten: Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan
God alleen? En Jezus doorzag terstond in zijn geest, dat zij aldus in
zichzelf overlegden, en Hij zeide tot hen: Waarom overlegt gij deze dingen in
uw harten?”

f.  De Heer was en is alomtegenwoordig.

Joh. 3:13 “En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel
nedergedaald is, de Zoon des mensen”. (NBG)

“En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen
is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is”. (St.V)

. Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de
hemel is neergedaald: de Mensenzoon?   (NBV)

 de Mensenzoon – Andere handschriften lezen: ‘de Mensenzoon die in de hemel is’

Wij lezen “niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is” dit
betekent dat toen Hij op aarde was, Hij gelijktijdig in de hemel was.


