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                                                              In de naam van de Schepper, de barmhartige, de genadevolle 

 

 

Sinds het bestaan van de mensheid is een vraag universeel, een vraag die in elke continent en elke stukje 

op aarde voorkomt. Vanuit uit de rimboe tot gebergte, vanuit de koudste tot de warmste, vanuit de 

donkerste tot het lichtste plekken. “Wie is God?” 

Door de jaren heen mensheid heeft vele goden gehad, vele dingen aangeprezen, van mens tot de dier, van 

steen tot de vuur, van de zon tot de maan. Er zijn ook vele gedachtes ontstaan, zoals “Monotheïsme” 

(geloven dat er maar een god is) of “Polytheïsme” (geloven dat er meerdere goden zijn). Van de 

oostelijkste plek in China tot de Rockey gebergte, zijn er vele van die gedachtes en geloven die nog in 

onze heden aanwezig zijn.  

Christendom heeft het grootste aantal mensen die zich tot dit groep toekent (De Christen). De tweede 

grootste groept kent zich toe tot Islam (De Moslim). De derde grootste groep zijn mensen die helemaal 

niet in een/meerdere goden geloven (De Atheïst). 

Hoe zien de twee grootste aanhangers van religies hun God?  

Vele Christenen zouden zeggen, Jezus is God! Of een God in de drie-eenheid, en dit gebaseerd op de 

Bijbel. Dit theologische beweringen kunnen we op verschillende wijzen benaderen. Om het door 

lenzen van theologie, door lenzen van geschiedenis of beide bekijken. 

John J. Rousseau en Rami Arav schrijven in hun boek “Jesus and His World: An Archaeological and 

Cultural Dictionary” het volgende: 

“De eerder Joden noemeden Jezus “Jezus de zoon van Pandera” “Yeshu ben Pandera”. Omdat 

Jezus geen vader had, beweerden ze dat Maria de moeder van Jezus door een Romeinse soldaat, 

van wie we de graf gevonden hebben en Pandera heette, verkracht was en de baby is een product 

daarvan.” 

In zijn oudere jaren werd dit over hem gezegd: 

- Als een frivole discipel die magie beoefend en wendde zich tot afgoderij (Sinh 107b; Sot 47a) 

- Jezus 'straf in de hel (b Git 56b, 57a) 

- Als zoon of discipel dat slecht werd (Sanh 193a / b; Ber 17b)” 

In geschiedenis, de vroege Joden gingen tot het extreme en noemden hem onwettig. De latere Christenen 

zeiden dat hij God was. “De Bijbel zit er vol mee” wordt er weleens beweerd. En sinds Moslims ook in 

Jezus geloven, komen ze met de bewering “Nee, Jezus was niet onwettig, maar hij was ook geen God, 

maar een profeet van God, De Messias.” 

Deze beweringen zijn zo in tegenspraak met elkaar dat ze niet alle waar kunnen zijn. Laten we dan 

bekijken wat de Bijbel hierover zegt. 

 

                                   

 

 

De Heere Op Aarde 

http://www.amazon.com/John-J.-Rousseau/e/B001KHMM3K/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Rami+Arav&search-alias=books&text=Rami+Arav&sort=relevancerank
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De god met de hoofdletter “G” 
Het concept van “God” in oude testament, is de God van Abraham, de God van Mozes, YHWH. Die één 

God is en geen partner(s) heeft. Dit is te zien in vele verzen uit de oude testament, 

 Deuteronomium 6:4 “4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is Een!”  
- Dit is wat bekend is als de “Shama”. Dit was de vers die de Joden op hun pols en op hun 

voorhoofd moesten binden, zodat ze nooit vergaten dat er maar één God is. Dit verse herhalen ze 

tot de dag van vandaag meerdere malen per dag.  

 

 Deuteronomium 5:7 tot 9 “7U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 8U zult voor 

uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de 

aarde of in het water onder de aarde is. 9U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, 

want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt 

aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten;” 

 
 Deuteronomium 32:39 “39Ziet nu, dat Ik, Ik Die ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak 

levend; Ik versla en Ik heel; en er is niemand, die uit Mijn hand redt!” 

 

 Jesaja 42:8 “8Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch 

Mijn lof den gesneden beelden.” 

 

 Hosea 13:4 “4Ik ben toch de HEERE, uw God, van Egypteland af; daarom zoudt gij geen God 

kennen dan Mij alleen, want er is geen Heiland dan Ik.” 

 

 Jesaja 43:10 en 11 “10… opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat 

voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. 11Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen 

Heiland behalve Mij.” 

 
 Jesaja 45:5 “5Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god.”  

 

 Jesaja 45:18 “18Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de 

aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, 

dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, 

en niemand meer.” 

 

 Jesaja 46:9 “9Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, Ik ben 

God, niemand is aan mij gelijk.” 

 

 Exodus 20:2 tot 5 “2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 
3Vereer naast mij geen andere goden. 4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van 

iets vliegend in de hemel hier boven (Zoals een duif) of van iets kruipend beneden op de aarde 

(Zoals een mens) of zwemend in het water onder de aarde (Zoals een vis). 5Kniel voor zulke beelden 

niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, is een jaloerse God.” 
- Dit is het eerste van de tien geboden) Duidelijk wordt er aangegeven, dat God van de oud 

testament, die Jezus, zijn moeder en zijn discipels in geloofden, één God was, “YHWH”  
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                                                              Wat God niet is! 

In de Koran lezen we wat concept van God in Islam is, o.a. Surah (Hoofdstuk) Al-Ikhlas (Absoluutheid) 

112 Ayah (verse) 1 en 2: 

 ”.1Zeg: God is Een, de Enige“ ”قُْلٌُهَوٌّللَاٌٌُأََحد ٌ“

 ”.2God, de Eeuwige, Absolute“ ”ّللَاٌُالَصَمدٌُ“

Maar we lezen ook wat God niet is, o.a. Surah (Hoofdstuk) Al-Ikhlas (Absoluutheid) 112 Ayah 

(verse) 3 en 4: 

 ”.3Hij verwekt niet, noch werd Hij verwekt“ ”لَْمٌيَِلْدٌَولَْمٌيُولَدٌْ“

 ”4En er is geen vergelijkbaar aan Hem“ ”َولَْمٌيَُكنٌلَهٌُُكفًُواٌأََحد ٌ“

 

En Surah Al-An’aam (Het Vee) 6 Ayah 14: 

 ”14Hij voedt en wordt niet gevoed“ ”َوُهَوٌيُْطِعُمٌَوالٌَيُْطعَمٌُ“

In gelijke wijze kunnen we in de Bijbel lezen wat God niet is: 

 Exodus 33:20 “20Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen 

mens zien, en leven.” 

 Numeri 23:29 “God is geen mens, dat hij zou liegen, noch de Mensenzoon dat hij zou brouwen” 

 

 Hosea 11:9 “…Want God ben ik, en geen mens,…” 

 

 1 Samuël 15:29 “…God is immers geen mens, dat hij van zijn besluiten terug zou komen.” 

 

 1 koningen 8:27 “Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der 

hemelen zouden U niet behelzen, hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb!” ook 2 Kronieken 6:18. 

Telkens wordt er in de oud testament gehamerd dat God geen mens is. Zou een God die ooit een mens 

zou worden en de creatie zou binnen treden dan steeds herhalen dat God geen mens is? 

Nog duidelijker wordt het als we Job 25:4 tot 6 lezen: “4Hoe kan een mens rechtvaardig zijn bij God, hoe 

kan iemand die geboren is van vrouw, zuiver zijn? 5Voor God schijnt zelfs de maan niet helder, zelfs de 

sterren zijn onzuiver in zijn ogen. 6Wat vermag dan de mens, een worm slechts, wat kan het 

mensenkind, een made!” 

- Als zelfs de zon, de bron van warmte en licht waarzonder er geen leven op aarde kan bestaan, niet 

eens helder is in het zich van de Almachtige, en als de mens een worm en het mensenkind een 

made is en iemand die geboren is van een vrouw niet zuiver (onrein) is, houdt in dat Ali, Jan, 

Boeddha, Mohammad of geen enkele persoon die van een vrouw geboren wordt, kan kwalificeren 

om God te zijn. 

In Mattheüs 1:18, Lukas 2:21 en Galaten zien 4:4, lezen we dat Jezus van een vrouw geboren was. 

 Lukas 2:21 “21Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de 

naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij verwerkt was bij zijn moeder. Lk l             

 

                                            God        Oxymoron         Mens 

- God           Machtig               Perfect               Alwetend                Onafhankelijk… 

- Mens               Machteloos               Imperfect                 Niet wetend               Afhankelijk… 
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 “Alle Trinitarians zijn het erover eens dat het idee over god, uitgedrukt in de leer van de drie-

eenheid niet direct in het oude testament gevonden kan worden” (Robert M Bowman An answer Why you 

should believe in the trinity: to Jehovah’s witnesses, Baker House Books, blz. 22) 

 Prof. William Lane Craig zegt in zijn dialoog met Rabbi Trovia Singer “als je opzoek gaat 

naar de drie-eenheid, alleen gebaseerd op het Oude testament, dan zou je het niet in kunnen 

vinden” 

Iemand die in de oud testament gelooft, kan Jezus niet als God beschouwen. Omdat de oude 

testament zeer duidelijk maakt dat God geen mens is! 

- “Waarom niet?” Is de vraag die opkomt. Waarom zou God het niet duidelijk hebben gemaakt dat 

de Messias God zelf is of dat God in meerdere personen gevestigd is? 
 

 

                                                          Romeinse goden! 

In de tijd van Jezus was Jeruzalem onder de Romeinse heerschappij, met verschillende bevolkingen en 

religies. Naast de Joden die er woonden, waren er ander bevolkingen zoals de Romeinen en de Grieken 

die polytheïsten waren, en “Antropomorfistische” (God neemt de menselijk vorm aan) ideeën op na 

hielden.  

Voorbeelden dat mensen andere mensen als god zagen, zien we zelfs in de Bijbel,  

 Handelingen 4:22: “21Op de overeengekomen dag nam Herodes in zijn Koninklijke gewaad plaats 

op zijn troon en sprak het volk toe. 22 De mensen riepen luidkeels: ‘Dit is de stem van god, en 

geen mens!’ ” 

 Handelingen 14:11 tot 15: “11 Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun 

stem en ze zeiden in het Lykaonisch: ‘De goden zijn in mensengedaante naar ons afgedaald!’ 
12 Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. 13 De priester 

van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht met bloemenkransen getooide stieren naar 

de stadspoort, die hij en het volk wilden offeren. 14 Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus 

merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren, drongen zich door de 

menigte heen en riepen: 15 ‘Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is nu 

juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God, die de hemel en de aarde en de zee 

heeft geschapen en alles wat daar leeft.” 

Hier gebaseerd op een stem of een genezing van iemands been zagen die mensen, andere mensen als 

hun god. 

Is er in onze tijdsperk een intellectueel die iemand als God neemt, zoals die mensen in dat tijd namen? Is 

iemands geluid of een bepaalde werk of wonder die ze verrichten een bewijs van Goddelijk zijn?  

- Omdat we een bepaalde concept van God hebben en bepaalde verwachtingen van wat God hoort 

te zijn. Daarbij kunnen we gebaseerd op een stem of genezing van een persoon, niet iemand als 

God zien. 

Maar omdat die bevolking polytheïstische ideeën op na hield en in een tijdsperk en omgeving leefden 

die vele goden hadden, zoals Apolo, Ares, Hades (Pluto), Poseidon en Zeus die de vader en de koning 

van al die goden was en vanaf de “Olympus Mount” over ze heerste, voor zulke mensen is het niet 

moeilijk te geloven dat God op aarde komt. (Jesus and His World: An Archaeological and Cultural Dictionary) 
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Wat zegt de nieuwe testament over God. De God van het Nieuwe testament is hetzelfde als die van het 

oude testament. In het Nieuwe testament maakt God een nieuwe verbond met de mensheid. Door de 

komst van Jezus kan de mensheid weer terug bij God, zegt de Christen theologie. (Bible Hub Commentary on 

Colossians 1:20)  

                                                    Wat zegt de nieuwe testament over Jezus?  

Er zijn verzen in de nieuw testament die Jezus presenteren als een Mens, een Profeet, De Messias, 

 Handelingen 2:22 “22Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazareth, een man gezonden 

door God tot jullie, het geen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, 

door zijn toedoen onder u heeft verricht, zoals u bekend is.” 

 

 Markus 14:61 “61Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de 

Christus, de Zoon van de Gezegende? 62En Jezus zei: Ik ben het.” 

 

 Johannes 8:40 “40Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, 

welke Ik van God gehoord heb,” 

Hier zien we dat Jezus een man is die door God verzonden is, hij wordt hier als een profeet 

beschreven, en geeft hij zelf aan dat hij De Messias is. 

De bijbel maakt het in verschillende plaatsen duidelijk dat de Messias en God niet hetzelfde zijn. O.a. in 

Jesaja lezen we dat de Messias zal vrezen van God, 

- Jesaja 11:2 “2En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands 

de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.” 

En in Psalmen lezen we, 

- Psalmen 2:1 en 2 “1Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2De koningen 

der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen den HEERE, én tegen Zijn 

Gezalfde (Messias of Christus), …” 

 

 Als Jezus de Messias is dan vreest hij God. Iemand die God vreest kan zelf geen God zijn dus 

Jezus die de Messias is kan geen God zijn. 

 

                                                                Of toch wel! 

 

Er zijn ook verzen in het Nieuwe testament, die sommige begrijpen en willen interpreteren, die zouden 

zeggen dat Jezus iets meer dan een mens of een profeet is. 

Dit heeft met meerdere factoren te maken: 

 Door Wie het tekst geschreven is. 

 In welke Tijdsperk het geschreven is. 

 In welke Omgeving het geschreven is. 

Het verhaal van Jezus vinden we in de vier Evangeliën. De canonieke evangeliën zijn het evangelie 

volgens Mattheüs (80 C.E) en Markus (65 C.E) en dan Lukas (85 C.E) en als laatste die volgens Johannes (100 C.E). 
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Het eerste evangeliën: 

 Prof. Bruce Manning Metzger zegt in zijn boek: (The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption 

and Restoration) “De evangeliën van Markus is geschreven tussen het jaar 65 tot 75 C.E… De 

evangeliën van Johannes is aan het einde van de eerste eeuw geschreven. Ongeveer 90 tot 100 

C.E” 

 "Traditioneel, wordt er gezegd het evangelie van Markus geschreven is kort vóór het jaar 70 in 

Rome, in een tijd van dreigende vervolging en wanneer vernietiging doemde over Jeruzalem” (The 

New American Bible, Pagina 1064) 

Het laatste evangeliën: 

 "De eindredactie van het evangelie van Johannes in zijn huidige vorm dateert waarschijnlijk 

tussen 90 en 100 AD. Traditioneel is Efeze gezien als de plaats van samenstelling, maar we vinden 

veel ondersteuning voor een locatie in Syrië, misschien wel de stad van Antiochië, terwijl sommige 

hebben andere plaatsen, waaronder Alexandrië” (The New American Bible, Pagina 1136) 

Prof. Frederick Fyvie Bruce geeft in zijn boek (New Testament Documents: Are They Reliable?) geeft hetzelfde 

jaartalen aan. 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                 

                                  (±30 Jaar verschil tussen de Eerste en de Laatste evangeliën) 

In dit dertig jaar kunnen we zien hoe het beeld van Jezus gepresenteerd wordt aan de verschillende 

gemeenschappen en regio’s waar de schrijvers woonden, dit kunnen we zien aan de hand van een paar 

voorbeelden: 

- In de eerste evangelie spraak Jezus zelden over God als dé Vader of als zijn eigen Vader, maar in 

de laatste evangelie doet hij dit zeer vaak. 

                                                                                                                      Markus (65 C.E)              Johannes (100 C.E) 

 Hoe vaak noemt Jezus God, als dé Vader? 

 Hoe vaak noemt Jezus God, als zijn éigen Vader? 

We zien dat er in de loop van jaren steeds meer mensen Jezus als de Zoon van God hebben gezien en 

God als de Vader.  

Niet alleen de beeld, maar ook zijn positie:                                        Markus (65 C.E)              Johannes (100 C.E) 

 Hoe vaak praat Jezus over de koninkrijk van God?  

 De “Ik Ben…” gezegdes van Jezus?   

- Waar hij in eerder evangeliën minder over zich sprak (Markus 9x) en meer over de koninkrijk van 

God (Markus 18x), het omgekeerde zien we in de latere evangeliën dat Jezus meer over zichzelf 

(Johannes 118x) spraak en minder over de koninkrijk van God (Johannes 4x).  

Markus  
(65 tot 75 C.E) 

 

Mattheüs  
(80 C.E) 

 

Lukas        
(85 C.E) 

 

Johannes            
(90 tot 100 C.E) 

 

Synoptische evangeliën 

1 

3 

73 

100 

118 

18 4 

9 



7 
 

Het begrip dat niet elke evangelie hetzelfde moeten zeggen is er, want immers ieder schrijver heeft zijn 

eigen blik op de gebeurtenissen en de verhalen worden door verschillende lenzen aan ons door vertelt. 

 Als we de verhalen met elkaar vergelijken zien we dat bijna alle “ Ik Ben…” gezegdes van Jezus in 

Johannes, de laatste van de vier die 70 jaar na de gebeurtenissen geschreven zou zijn, te vinden is.  

-  

- Waarom is het dat zulke belangrijke verklaring (Zoals “ Ik en de Vader zijn één”, “Wie Mijn 

gezien heeft, heeft de Vader gezien”, “Ik ben de weg, de waarheid…”, “Johannes 3:16”) waar 

theologie op gebaseerd is, alleen te vinden zijn in de laatste evangelie? Je zou verwachten dat 

vanaf het begin zijn discipels zulke dingen door vertelt zouden hebben, want het zijn belangrijke 

geloofsartikelen.  

En Markus, de eerste van evangelie, zou het nog vers in zijn gedachtes en zou ons vermeld hebben, 

wat niet zo is en de tweede en de derde evangeliën hebben het ook niet en pas de laatste van de 

evangelie (100AD) komt met deze verzen. 

 Hele andere voorbeeld hiervan is het gebed van Jezus, 

- Waar hij God om redding vraagt in de eerdere evangeliën, vraagt hij dat in Johannes niet en vertelt 

juist het tegenovergestelde, zoals we zien in: 

 Markus: 14:36 “36Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. 

Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’”  

 Johannes 12:27 “27Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij 

voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.” 

The New American Bible, Pagina 1136 zegt: “Het evangelie van Johannes bevat veel details over Jezus 

die niet gevonden zijn in de synoptische evangeliën.”  
 

Voor zulke redenen zegt The Holman Illustrated Study Bible, Gospel of John (Pagina 1540): "Veel geleerden van de 

afgelopen twee eeuwen hebben ontkend dat Johannes (de discipel) zijn evangeliën schreef, deels vanwege 

hun overtuiging dat de auteur vele details fabriceerde, zoals de wonderen en het discours van Jezus.”  

Dus is duidelijk dat in de eerste canonieke evangelie (Markus, τὸ κατὰ Μᾶρκον Ευαγγέλιον), het beeld 

van Jezus meer menselijk is. De Messias die door God gezonden is, en preekt over God en zijn 

koninkrijk. Maar in de loop van de jaren tot de vierde evangelie (Johannes, τὸ κατὰ Ἰωάννην Ευαγγέλιον) 

preekt hij over dingen die Jezus een andere plek geven, die niet in de eerdere evangeliën te vinden zijn. 

 Dit evolutie van de eerste tot de laatste, zijn ook te zien in de tweede (Mattheüs, τὸ κατὰ Ματθαιον 

Ευαγγέλιον) en de derde (Lukas τὸ κατὰ λουκαν Ευαγγέλιον) evangeliën. 

Prof. Bruce Metzger schrijft (in zijn boek, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, 

and Restoration): “De bron van evangeliën van Mattheüs en Lukas was de evangeliën van Markus en pre-

Markan, the gospel of “Q”.” 

Hierdoor kunnen we de drie evangeliën in samenhang en in het licht van elkaar bestuderen. Om dit reden 

worden ze “de Synoptische evangeliën” genoemd. 

Prof. Bruce Metzger vertelt verder: “Wanneer Mattheüs aan het schrijven was, waren kopieën van 

evangeliën van Markus beschikbaar. En Mattheüs die dit evangelie als bron had, kopieerde hij die.        

Hij kopieerde niet alleen maar vulde ook andere informatie bij aan. Op vele plekken als Jezus wat zegt of 

andere om heen wat zeiden, bracht Mattheüs zijn eigen wijziging hieraan toe.” 

We kunnen aan de hand van een paar voorbeelden zien hoe Mattheüs wijzigingen aan evangelie van 

Markus brengt om zijn eigen evangelie te schrijven: 
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 Markus 1: 31 tot 34 “33 alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 
34 Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe 

om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.” 

 

 Markus 3:9 en 10 “10 Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al            

veel mensen genezen.”  

Waar in de zelfde situatie in de eerdere evangeliën “Alle inwoners” kwamen en Jezus “Vele Genas”, 

in Latere evangeliën “Vele Komen” bij hem en hij “Geneest ze Allemaal”,  

 Mattheüs 8:16 “16 Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel 

bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij” 

 Mattheüs 12:15 “15 Jezus besefte dat en week uit naar elders. Grote massa’s mensen volgden hem, 

en hij genas hen allen.” 

 

Verder zien we in de eerdere evangelie: dat Jezus De Messias is, 

 Markus 8:29 “29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent 

de Messias” 

Maar in latere evangeliën lezen we dat Jezus is De Messias, de Zoon van de levende God, 

 Mattheüs 16:16 “‘U bent De Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus.” 

Waar in de eerdere evangeliën hij De Messias was, was het later geëvolueerd naar de Messias, de 

Zoon van de levende God. 

En Messias en de Zoon van God zijn geen synoniemen. 

Nog een voorbeeld kunnen we zien in de volgende verzen: 

 Markus 10:17 en 18 “17…een man liep naar hem toe en viel op zijn knieën voor hem. "Goede 

Meester," vroeg hij, "wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" 18"Waarom noemt u mij 

goed?" Jezus antwoordde. "Niemand is goed - behalve God alleen.”  

Maar in hetzelfde situatie in Mattheüs lezen we, 

 Mattheüs 19:16 en 17 “16…kwam er een man naar Jezus toe en vroeg: "Meester, wat voor goeds 

moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?" 17"Waarom vraagt je me over wat goed is?" Jezus 

antwoordde. "Er is maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, onderhoud de 

geboden."”  

Als Jezus zegt dat er maar goede is en die is God zoals in Markus, houdt in dat Jezus niet goed kan zijn en 

daarom heeft Mattheüs hier de woorden van Jezus gewijzigd. “Waarom noemt u mij goed?” in Markus is 

vervangen door “Waarom vraagt u over wat is goed?” in Mattheüs. Maar om dit te kunnen doen heeft 

Mattheüs ook de vraag van de man veranderd. Hierover zegt James D. G. Dunn in zijn boek “The 

Evidence for Jesus”:  

- “Het is duidelijk dat Mattheüs geprobeerd heeft om dichtbij de evangelie van Markus te blijven 

door woord per woord te kopiëren, maar voor Mattheüs brengt de antwoord van Jezus in dit verse 

een probleem op en Mattheüs lost dit op door de woorden van hun plek te veranderen.” 

Een ander voorbeeld is, 

 Markus 13:35 “35Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de meester des huizes 

komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg.” 
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Waar het in de eerdere evangeliën de meester des huizes was, zien we in latere evangeliën jullie 

Heer. 

 Mattheüs 24:42 “42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.” 

We kunnen zien hoe verder we in de tijd gaan, zien we dat de latere evangeliën een hoger beeld van 

Jezus laten zien. Dr. John Stephen Bowden zegt in zijn boek (Jesus, The Unanswered Questions): “Als 

we bereik hadden tot evangeliën “Q” (de bron van de eerste evangelie Markus en gedeeltelijk van 

Mattheüs en Lukas), konden we zien dat het evangelie van Markus ook al een evolutie heeft 

meegemaakt ten opzichte van de eerdere schriften.” 

We zien vanaf de eerste evangelie tot de latere jaren dat de beeld van Jezus vergroot is. Van de man en de 

profeet die hij was, tot iets meer dan een profeet die hij later is gepresenteerd. Dit evolutie is niet 

geëindigd met evangeliën van Johannes en ging verder,  

 

                                                    De zeven Ecumenical Councils: 

 In 325 C.E kwamen de bisschoppen bij elkaar in council of Nicea. Daar hebben ze democratisch, 

door handen te laten zien, besloten dat Jezus “Is God”,The Nicene Creed. (the Catholic 

Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more) 

 

 In 360 C.E in council of Constantinople, waar ze hebben vergaderd, wat de plaats van Maria, de 

moeder van Jezus was.  

 

 In 431 C.E in council of Ephesus, waar ze hebben vergaderd over de Heilige Geest.  

 

 In 451 C.E in council of Chalcedon, waar ze hebben vergaderd over de naturen van Jezus. 

 

 In 553 C.E in Second council of Constantinople, waar ze hebben vergaderd over andere “ketterse” 

groeperingen, vooral Nestorianisme. 

 

 In 680 C.E in Third council of Constantinople, waar ze hebben vergaderd over “de Wil” van Jezus 

en uiteindelijk kwamen ze uit dat Jezus twee en ongescheiden Wil heeft. 

 

 In 787 C.E in Second coumcil of Nicea, waar ze hebben vergaderd over beelden van Jezus, zijn 

moeder en de beeld van de heiligen een idool zijn. (the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, 

Summa, Bible and more) 

 

 We zien dat de beeld van Jezus zelfs in de eeuwen na hem nog aan het groeien was, tot op de 

heden dat veel mensen Jezus als God zien en hem als de Schepper beschouwen. 

Maar ondanks dit theologische evolutie, is er nergens in de Bijbel waar Jezus zelf zegt dat 

hij God is, waar hij zelf zegt dat hij vergelijkbaar is met God of waar hij zelf beweerd dat 

hij aanbidwaardig is zoals God. 

 

                                                                   De Zoonschaap 

Vanaf de eerste bladzijde van de nieuwe testament (Mattheüs 1), spreek Jezus 13 keer Jullie Vader, 

voordat hij 1 keer zegt Mijn Vader. 
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Zijn vader          onze vader          jouw vader          mijn vader  

                               God is vader van ons ALLEMAAL. 

Jezus zegt in Johannes 20:17 “17Jezus zei tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren 

tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, 

en tot Mijn God en uw God.” 

Hier beschrijft Jezus zijn Vader als die van ons allemaal, onze God die ook zijn God is. Onze Vader is 

zijn God en onze God is zijn Vader. Jezus en wij hebben hetzelfde God, de Vader in hemel. 

 Dictionary of Deities and Demons of the Bible, onder het woord “Son of God”, (Blz. 787-8) zegt: 

- "Zoon van God: "een persoon of mensen met een speciale relatie met God." In het hele Nabije 

Oosten, zou de koning 'Zoon van God' of zelfs 'God' kunnen worden genoemd. 

 

- Farao was de 'Goed God' (MORET 1902: 296). De eerste van de vijf 'grote namen' die hij op zijn 

kroning kreeg was 'Horus', een oude titel verwijzend naar hem als de aardse manifestatie van de 

valk god, Horus, de oude dynastieke god van Egypte (GARDINER 1957: 72). 

Zijn incarnatie werd aangenomen: "Hij daalde van de hemel en werd geboren in Heliopolis" 

(ERMAN 1923: 340). 

 

- De Semitische heersers van Akkad (ca. 23.502.150 BEE) beweerde goddelijkheid voor zichzelf. Zo 

Naram-Sin- presenteerde zichzelf als “ilu A-ga-de”, “God of Akkad” (Radau 1899: 7). Naar het 

voorbeeld van het Akkadisch heersers, de koningen in de daaropvolgende periode van Sumerische 

renaissance hadden hun namen bepaald door goddelijkheid (DHORME 1910: 170). Ze hebben 

zelfs genoten van aanbidding (R () MER 1969: 146). Bursin noemde zichzelf 'de rechtmatige God, de 

Zon van zijn land' (Radau 1900: 199, 201). De oude titulatuur bleef gelden voor de latere Semitische 

heersers. Zo Hammurabi was het 'God' (ilu) en 'Sun' van zijn volk (DHORME 1910: 170), en zijn naam 

werd bepalend voor goddelijkheid (Edzard 1965: 257-258). 

 

- De Syrische koningen beweerden goddelijkheid voor zichzelf. Ezechiël 28: 2,9 spot met de koning 

van Tyrus (Melqart) voor het claimen van goddelijk te zijn en bezetten de troon van 'elohim, 'God 

(I). De latere Seleucid heersers van Syrië beweerde theos te zijn, 'God (II)'. Josephus (Ant. 9.4.6) 

vermeldt aanbidding van de overleden heersers van Damascus in zijn tijd. 

 

- Zelfs vaker voorkomende benaming 'God' voor de Koning, was de titel 'Zoon van God'. Vanaf de 

1e dynastie (ca. 3000 BCE), de farao's werden beschouwd als de 'zonen van Isis', en zijn 

gerepresenteerd als te worden gezoogd door haar en op haar schoot zittend. 

 

 The CollinsHarper Bible Dictionary, onder het woord “Son of God”, (Blz. 1051-2) zegt: 

Het Oude Testament: 

- In het OT en voorchristelijke jodendom zijn er vier opvallende gebruik van de term 'zoon van God. " 

1)  Ten eerste wordt het toegekend aan Israël, opgericht als een natie door de Exodus (bijv., Ex 

04:22; Hos 11:1). 

 

2) Ten tweede is een titel die aan de monarch bij de tronen (bijvoorbeeld Ps 2:7). 

 

3) Ten derde, engelen zijn "zonen van God" genoemd (bijv. Job 38: 7). 
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4) Ten vierde, in de apocriefe/ deuterocanonical Boek der Wijsheid wordt het toegepast op de 

rechtvaardige individu (Wisd van Sol 2:18, RSV; NRSV 'Kind'). In de eerste plaats duidt het 

geen fysieke afstamming, maar een goddelijke roeping tot gehoorzaamheid in een 

voorbestemde rol in de heilsgeschiedenis. 

 

- In het licht van de ontdekking van Ps. 2: 7 met een messiaanse interpretatie in de Dode Zeerollen 

(4QFlor 10-14) is het waarschijnlijk veilig om te concluderen dat deze betekenis alleen gebruikt 

werd in de periode van de opkomst van de christelijke oorsprong. 

 

- In het Nathan profetie in 2 Sam 7, de relatie tussen God en de Israelite-Judaean koning (David's 

'zaad') wordt beschreven als een vader-zoon relatie (v 14; cr 1 Kron ·. 17: 13; 22:10; 28: 6). In 

Psalm 89: 27-28, God is de 'Vader' van de koning, zijn 'eerstgeborene'. De koning werd van God 

'geboren', toen hij gekroond werd. Dit wordt duidelijk gemaakt door de verklaringen van YHWY 

die in twee psalmen werden gebruikt als liturgische teksten bij de inhuldiging ceremonie: "Gij zijt 

Mijn Zoon, heden: heb ik U verwekt" (2: 7) ~ "In heilige ornament uit de womb of Dawn, ik heb 

U bevaderd '(110: 3; WIDEN: GREN 1976: 186). 

 

- Deze belofte gaf aanleiding tot 'messiaanse verwachtingen (Jesaja 7: 14-17 [een voorspelling op 

basis van Egyptische en Kanaänitische orakels over de geboorte van de koninklijke kind van de 

koningin, een onderhoudsmonteur van de godin 9: 6-7 [een 

orakel toont de invloed van het Egyptisch koninklijke titulatuur in de vijf namen van het kind 

die is om de Davidische troon te bezetten]). 

 

- Alle personen van het volk zijn dan Gods zonen en dochters ', of' kinderen '(Deuteronomium 14: 

1; 32: 5, 19; Jesaja 30: 1; 43: 6; 45:11; Ezechiël 16:20 -21; Hos 2:1). 

 

In het Nieuwe Testament: 

 De pre-Pasen Jezus had ongetwijfeld een bijzondere ervaring van God als Zijn Abba (Aramees: 

"Vader"), misschien parallel slechts in bepaalde charismatische figuren in eerste eeuw jodendom. 

Hij sprak God met dit intieme benaming, doorgaans gereserveerd voor een aardse vader (bijv., 

Mark 14:36). Hoewel de synoptische traditie twee uitspraken bevat waarin Jezus naar zichzelf als 

'Zoon' verwijst in relatie tot God als zijn Vader (Markus 13:32. Mattheüs 24:36. Matt 11:27 [Q]), 

de authenticiteit van deze spreuken wordt op grote schaal ondervraagd.  

 

 Misschien in bepaalde contexten parabolische vergeleek Jezus zijn relatie met God met die van 

een zoon aan zijn vader (Johannes 5:19, in de veronderstelling met een aantal Britse geleerde dat 

Matt. 11:27 [Lukas 10:22] is een verzonken parabel, later geherinterpreteerd als een 

christologische verklaring).  

 

 Zo blijft onzeker of Jezus direct als 'zoon' in relatie noemde zichzelf naar God als zijn vader.  

 

 Het gebruik van de "Zoon van God" als een christologische titel moet duidelijk worden 

onderscheiden van de Vader/ Zoon taal. Uit de gegevens blijkt dat ondanks occasionele 

verschijning van de titel in de synoptische evangeliën, is het niet in gebruik genomen tot na Pasen. 

Bij zijn opstanding/ verhoging werd Jezus verklaard (beter: "benoemd") "Zoon van God" 

(Rom. 1: 4). 
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 Dit geloof lijkt te zijn ontstaan door de toepassing van Ps. 2: 7…Het gebruik van het woord 

"aangewezen" in Rom. 1: 4 geeft aan dat op dit moment in de geschiedenis van de christelijke 

gedachte, de titel "Zoon van God" een dienst of functie in de heilsgeschiedenis aanduidt, in 

plaats van een metafysische kwaliteit als in later dogma. - Dit gebruik is in overeenstemming 

met OT joodse gedachte.  

 

 Dergelijke christologie wordt soms aangeduid als "adoptianisme." Toch is het niet 

adoptianisme in de latere ketterse zin, volgens welke Jezus, aanvankelijk louter een mens, werd 

later tot goddelijke status gepromoveerd. 

 

 Integendeel, het betekent dat na zijn opstanding/verhoging Jezus begon aan een nieuwe fase in 

zijn rol in de heilsgeschiedenis als bemiddelaar van Gods offer van verlossing. 

 

 In de loop van de tijd werd het moment waarop Jezus 'Zoon van God' is benoemd in deze 

functionele zin, werd teruggedrongen tot zijn doop, zoals wordt aangegeven door de stem uit 

de hemel (Markus 01:11). In het perspectief van Markus was dit het moment waarop Jezus werd 

aangewezen voor zijn messiaanse rol.  

 

 De werkwijze van de retrojection Christologische titel "Zoon van God" betekent niet dat de 

Christologizing van een eerder unmessianic leven, want vanaf de vroegste tijd na Pasen, de 

gemeenschap had erkend dat God aan het werk was geweest in de aardse Jezus (Handelingen 

2:22; 10:38) en in zijn vroege leven werden termen als "profeet" of "dienaar" gebruikt om 

aan te geven dat Jezus was verschenen als Gods middel.(bijvoorbeeld, "profeet" Lukas 24:19: 

"dienaar," Handelingen 3:13). "Zoon van God" neemt gewoon over de functie van deze vroege 

titels. 

 

 Het is soms geoordeeld van een voorbestaan christologie, verwijzend naar de incarnatie van de 

reeds bestaande zoon. De oorsprong van preëxistentie Christologie is echter vrijwel zeker 

ouder dan de geschriften waarin ze voorkomen. 

 

 Aldus Gal. 4:4 wordt op grote schaal gehouden om pre-Pauline en John 3:16-17 zijn op dezelfde 

manier voorgaande Gospel materiaal. Toch waarschijnlijk Paulus zelf, en John zeker, begreep 

deze formules in het licht van hun eigen voorbestaan christologieën.  

 

- In de geboorte verhalen van Matteüs en Lucas de titel "Zoon van God" is terug verschoven naar de 

conceptie, geboorte of kindertijd van Jezus (Lucas 1: 32,35; Matt 02:15.). 

 

 Dit betekent niet een voorbestaan-incarnatie christologie of een goddelijke zoonschap in de 

metafysische zin. Integendeel, het betekent Jezus 'predestinatie uit de baarmoeder voor een 

messiaanse rol in de heilsgeschiedenis.  

 Er is een groeiende consensus onder geleerde dat het voorbestaan christologie niet met de titel 

'Zoon van God' ontstond, maar met de identificatie van Jezus als de incarnatie van de goddelijke 

wijsheid.  

 

 Dat ontologische identificatie is alreadytaken plaats in de Logos hymne van Johannes 1 (zie v.14;. 

Ook v 18, als "zoon" in plaats van "God" is de correcte lezing). 

De traditionele dogmatische christologie van Nicea (325 na Christus) en Chalcedon (451 n.Chr.) 

En van de latere orthodoxie, berust op de Johannine ontwikkeling van een functionele naar 

een metafysische christologie." 
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                                              Monogenē (μονογενῆ) 

Verder lezen we in: 

- Johannes 3:16 “Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, 

ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.” 

           “16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in     

hhh      hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Jezus is de enige zoon? 

In de Bijbel lezen we dat God vele zonen heeft, 

 Genesis 6:1 tot 4 “1Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. 2De 

zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de 

vrouwen die ze maar wilden… 4In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden 

gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de 

giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.” 

(Hier kunnen we zien, niet alleen dat God vele zonen heeft, God heeft ook vele kleinkinderen) 

 

 Exodus 4:22 “22 “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.” 

 

 Jeremia 31:9 “9 Want ik (God) ben voor Israël een vader, en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon.” 

 

 Psalm 2:7 “7 Hij (God) sprak tot mij (David): ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.” 

 

 Lukas 3:38 “…Adam, de zoon van God.” 

We zien dat God vele zonen had, meerdere verwekte en eerstgeboren zonen. Dit is in Bijbelse taal 

Spiritueel, zoals het in Romeinen 8:14 staat: 

- Romeinen 8:14 “14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn de zonen van God.”  

En voorzeker was Jezus geleid door de Geest van God, dus de zoon van God. Dit is puur spiritueel. 

Er wordt door de evangelisten verteld: “Nee, Jezus was uniek. Al die anderen mensen hadden ook 

biologische vaders. Jezus had geen vader, alleen moeder. Dus zijn vader was God.” 

Hierop lezen we in de Koran surah Al-Imran (3) ayah (59): 

Koran 3:59 “ٌٌَُِكَمَثِلٌآدَمٌََخَلَقهٌُِمنٌتَُراٍبٌثِمٌََقاَلٌَلهٌُُكنٌَفيَُكون                                            ”1 إَِنٌَمَثَلٌِعيسَىٌِعندٌَّللاه
“59De gelijkenis van Jezus voor God is als dat van Adam; Hij schiep hem uit stof en zei tegen hem: 

“Wees”. En hij was.” 

Als Jezus door een bepaalde manier iets meer is dan een mens, omdat hij geen vader heeft en daardoor 

God is, Dan is Adam een Grotere God, want hij had ook geen moeder. 

De geboorte van Jezus is een teken van de macht van de Schepper. God kan uit een man en een vrouw 

een mens scheppen (U en Ik), God kan alleen uit een vrouw een mens scheppen (Jezus), God kan alleen 
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uit een man een mens scheppen (Eva), God kan zelfs een mens scheppen zonder een vader en moeder 

(Adam). Het is makkelijk voor God, Hij zegt “Wees” en de dingen komen tot “Wezen”. 

Niet alleen Adam heeft een grotere geboorte, maar Bijbel vertelt ons over iemand anders die ook 

groter was dan Adam. 

- Hebreeën 7:1tot5 “Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste 

God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en 

zegende hem, 2 waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent ‘koning van 

de gerechtigheid’, en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. 3 Hij heeft 

geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van 

God – hij is priester voor altijd.” 

Melchisedek had geen vader en geen moeder. Geen beginnen van het leven, geen einde van tijd, in 

tegenstelling tot Jezus die wel een moeder, een geboorte en een voorlopige einde had. De wijze van 

geboorte van een mens maakt hem niet groter dan een mens. Het maakt hem een Speciale mens. 

 We zien nergens in de Bijbel dat Jezus God is. De woord God wordt steeds tot iemand anders 

gegeven en nooit aan Jezus. God wordt steeds toegepast aan het gene wie Jezus zelf aanbad.  

 

Nu dat we zien dat Jezus nergens beweert dat hij God is, horen we verzen die moeten aanduiden dat Jezus 

wel dergelijk God is. Verzen zoals: 

                                             De Eenheid van de Vader en de Zoon! 

 Johannes 10:30 “30 ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν.” “30 egō kai ho Patēr hen esmen” “30 de Vader 

en ik zijn één” 

Dit is een van de bekendste verzen uit de Bijbel, en wordt vaak geciteerd om te bewijzen dat Jezus God 

was. 

- Ik wil hierbij aangeven dat Jezus niet zegt: “Ik Ben God.” Verder zien we dat dit vers in de 

evangeliën van Johannes staat, Het meest theologisch geëvolueerd “The New American Bible zegt in 
pagina 1136: “Andere moeilijkheden voor acceptatie van dit evangelie als een ooggetuige 

auteurschap in zijn huidige vorm worden vertegenwoordigd door haar sterk ontwikkelde theologie 

...”. 

Nu de verse (Mijn vader en ik zijn een)! 

- Als hier “EEN” betekent dat ze het zelfde zijn, houdt in dat Jezus de Vader is, maar “Het idee dat 

Jezus De vader is, is bekend als Sabellianisme (of modalisme) en is door de Katholieke Kerk als 

ketterij veroordeeld.” (Encyclopédia Biblica), De kerkvader Tertullianus noemde de aanhangers 

van deze leer in zijn boek Adversus Praxean spottend. 

Voor een beter begrip van deze verse, moeten we weten wat de context is, en in wat voor opzichte het 

bedoeld is, context begint bij verse 23: 

 Johannes 10:23 “23 Jezus liep in de galerij van Salomo, in de tempel.”  
- Jezus liep alleen de Joodse terrein in (de tempel). 

 Johannes 10:24 “24 De Joden verzamelden zich om hem heen en vroegen: ‘Hoelang 

houdt u ons nog in het onzekere? Zeg ons ronduit: bent u de Messias?’”  

- We weten dat Jezus de Messias was en geen onzekerheden over naliet. Jezus, veroordeelde de 

Joden op hun gedraag en ging confrontatie met ze aan, o.a. in de tempel. Nu de Joden hem hier 

http://biblehub.com/greek/ego__1473.htm
http://biblehub.com/greek/kai_2532.htm
http://biblehub.com/greek/o_3588.htm
http://biblehub.com/greek/pate_r_3962.htm
http://biblehub.com/greek/en_1520.htm
http://biblehub.com/greek/esmen_1510.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ketterij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tertullianus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Praxeas
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alleen in zijn eentje hebben getroffen, waren ze opzoek naar iets waardoor ze hem aan konden 

vallen, en daarom komen ze met valse beschuldigingen en vertellen Jezus: “‘Hoelang houdt u ons 

nog in het onzekere?” Dit is de eerste valse beschuldiging. We weten dat Jezus ze nooit in het 

onzekere heeft gehouden en heeft ronduit gezegd dat hij de Messias is en zoals hij zegt “Ik heb de 

wereld in openbaar gesproken, in de tempel en in de synagoge waar de Joden altijd bijeen komen 

en in het geheim heb ik niets gezegd,(Johannes 18:20).” en dit maakt hij de Joden, in de volgende 

verzen ook duidelijk. 

 

 Johannes 10:25 “25 ‘Ik heb het u al gezegd, maar u gelooft het niet,’ antwoordde 

Jezus. ‘Alles wat ik in mijn vaders naam doe, getuigt over mij;” 

-  Jezus zegt als antwoord op hun valse beschuldiging dat hij ze niet in onzekerheid houdt en 

ronduit zegt dat hij de Messias is en vertelt ze oprecht dat het werk dat hij in de naam van God 

doet, hiervan getuigt. En dit benadrukt hij verder in de volgende verzen,26 en 27. 

 

 Johannes 10:26 en 27: “26 maar u wilt niet geloven, omdat u niet tot mijn schapen 

behoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem; ik ken ze en zij volgen mij.”  
- Jezus vertelt de Joden, Jullie willen me niet geloven. Jullie zijn niet mijn volgers, want mijn 

volgers weten dat ik de Messias ben, en daarom luisteren ze naar mij en zijn niet zoals jullie in 

onzekerheid, ik laat ze de goede weg zien en ze volgen mij. 

 

 Johannes 10:28 “28 Ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen nooit verloren gaan; 

niemand zal ze uit mijn hand roven.”  
- Jezus leidt ze (zijn volgers) naar de Hemel en zij zullen niet verloren gaan (omdat ze Jezus Horen 

en Volgen), en het geloof hebben dat Jezus de Messias was. De eeuwige leven (die Jezus ze 

aanbiedt, in de naam van God(V. 25)), kan niemand ze afpakken. 

 

 Johannes 10:29 “29 mijn Vader die ze aan mij gegeven heeft, is groter dan alles, en 

niemand kan iets uit zijn hand roven.” 

- Jezus zegt God die groter dan Alles is, heeft de Messias gezonden en werken (V. 25) laten doen, 

en daarom blijven ze (zijn volgers) in God geloven, en niemand anders kan ze daarvan afhouden. 

 

 Johannes 10:30 “30 de Vader en ik zijn één” 

In verzen 27 en 28 zei Jezus: “Mijn volgers hebben mijn boodschap en werken Gehoord en Gezien, die 

God mij gegeven heeft, en daarom geloven ze dat ik de Messias ben die door God beloofd is, en niemand 

kan ze hun geloof in de Messias afpakken (mijn Hand (Jezus ’s hand)).” 

In verse 29 zegt Jezus: “Dat God die de Messias gestuurd heeft is groter dan alles. En niemand kan ze de 

Geloof in de God wie de Messias gestuurd heeft afpakken (Vaders hand (Gods hand)).” 

Jezus, vertelt dat God zorgt dat ze het geloof in hem behouden door de Messias naar ze toe te sturen 

en daarbij zorgt Jezus (De Messias V. 23) dat ze in zijn handen (de weg, de leer en het geloof) blijven 

en niemand kan ze uit zijn hand roven (de weg, de leer en het geloof), en verder vertelt hij de Joden, 

als ze in God geloven, moeten ze ook in de Messias geloven, en als je de Messias afwijst, wijs je ook 

de God die hem gestuurd heeft af, en in dit context zegt hij in verse 30: “30 de Vader en ik zijn één”. 

De eenheid dat Jezus en God hand in hand gaan is in Doel, want God ziet er naar toe dat de gelovige 

niet uit zijn handen valt en Messias die Hij gestuurd heeft zorgt er ook voor dat ze op de weg van God 

blijven (V.27). Ze zijn één, in dat als je in de Messias niet gelooft, geloof je ook niet in zijn God die 

hem gestuurd heeft, en als je in zijn God gelooft, moet je ook in zijn Messias geloven. Zoals de vele 
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Joden die in de handen van Mozes waren en hem volgden omdat ze in zijn God geloofden, waren er 

ook Joden die Mozes afwezen en hierdoor ook zijn God. Als je Mozes afwees, wees je zijn God af, in 

dit waren Mozes en God één. En als je Abraham afwees, wees je ook zijn God af en hierin waren 

Abraham en God één. En Als je de Messias afwees, wees je ook zijn God af en in dit waren Jezus en 

God één niet dat ze hetzelfde essentie of natuur hebben. 

In de verder lezing van de verzen zien we wat Jezus zelf hierover zegt, 

 Johannes 10:31 “31 De Joden pakten stenen omdat ze hem wilden stenigen,”  

- De Joden zochten probleem, (Johannes 8:40) en hadden hem nu alleen getroffen, en wouden ze 

hem stenigen. 

 

 Johannes 10:32  “32 Jezus zei: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; voor 

welke van die wilt u me stenigen?’”  
- Hier benadrukt Jezus wéér dat hij de Messias is en het werk door God doet. 

 

 Johannes 10:33 “33 ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, 

‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u maakt uw zelf god!’”  
- Dit is de 2e valse beschuldiging van de Joden. De eerste was dat hij niet duidelijk vertelt of hij de 

Messias was (V. 24), en nu beschuldigen ze hem van Godlastering. Binnen paar gesprekken, in 

heel korte tijd, hebben ze Jezus 2 maal vals beschuldigt van iets. Omdat ze op uit waren om hem 

te doden zoals we lezen in Johannes 8:40 “40Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de 

waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb”  

 

Op de eerste beschuldiging (V.23) heeft Jezus mooie antwoord gegeven en zei dat hij wel de 

Messias was en de wil van God doet en hierin één is met God maar omdat de Joden toch opzoek 

waren naar iets om hem op te pakken (Johannes 8:40) zagen ze dit bewering als godslastering en 

wouden hem stenigen.  

Als Jezus zei dat hij God was en godlasterdeen dan hadden de Joden gelijk en hebben volgens het 

oude testament het recht om hem te stenigen, maar als Jezus niet godlasterde en niet beweerde dat 

hij God was, hadden ze het recht niet om hem te stenigen. Op dit beschuldiging geeft Jezus 

antwoord in de volgende verzen. 

 

 Johannes 10:34 “34 Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U 

bent goden’”?”  

- Dit is een citaat van Psalmen 82:6, waar God mensen (rechters) toe spreekt en zegt: “6 Ik (God) 

heb gezegd: “U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.” Jezus, vertelt dat in de Torah 

geschreven is dat God mensen “God” en “de zonen van de Allerhoogste” noemt. 

 

 Johannes 10:35 “35 Als Hij (God) ze (Al die Mensen) God noemde, tot wie de woord 

van God gekomen is, en de Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God 

spreekt Goden genoemd worden,”  
- Hier vertelt Jezus dat de schrift zegt: tot wie de woord van God gekomen is, goden kunnen 

worden genoemd. In de Bijbelse taal kan je “PROFETEN” God noemen, maar het betekent niet 

dat ze de Almachtige mee aanduiden en daarom is het schrift niet gebroken en hiermee geeft Jezus 

aan dat hij niets gedaan heeft die de oude testament breekt en niet godlastert en dus niet beweerde 

dat hij God was, want we weten dat God Mozes God noemt in Exodus 7:1 en niemand ziet Mozes 

als de God. Dus Jezus vertelde ze dat profeten Goden kunnen worden genoemd, en voorzeker was 

Jezus een Profeet. 
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 Johannes 10:36 “36 hoe kunt u mij, die door de Vader geheiligd en naar de wereld 

gezonden is, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon 

ben?”  
- Hier Beschuldigd Jezus de Joden van hun valse Beschuldiging. Jezus zegt dat hij door de God 

Geheiligd en naar wereld is gestuurd en dus een profeet is, en in de Torah de profeten Goden 

kunnen worden genoemd. Jezus verdedigt zich tegen de Joden en hij beschuldigt de Joden terecht, 

waarom ze hem vals beschuldigen van Godslastering. Wanner hij niet eens zegt dat hij God is 

maar de zoon van God. 

Als we de context lezen zien we dat Jezus niet beweerde dat hij God was, want dan zouden de Joden hem 

terecht beschuldigd hebben van Godlastering. Maar Jezus verdedigde en verzette zich, heel mooi, hier 

tegen en vertelde juist dat hij niet Godlasterde en daarom is de schrift in macht gebleven, dus hij moet 

niet worden stenigt. En in de context van Psalmen 82:6, noemt Jezus zich de zoon van God. Een Profeet, 

de Messias die door God geheiligd is en de wereld in is gestuurd en niet God als de schepper van de 

universum (V.36). 

Een sceptisch zou zeggen: “Nee. Als Jezus zegt: de vader en ik zijn een, betekent dat ze hetzelfde zijn van 

dezelfde essence. Want een is een!” 

Het woord die hier voor “een” is gebruikt in het origineel Grieks is: “ἕν” “Hen”. 

Hetzelfde woord “ἕν” is ook gebruikt in Johannes 17:21 tot 23, waar Jezus zegt:    

 Johannes 17:21 tot 23 “21 Laat hen allen (de discipels) één (ἕν) zijn, Zoals u Vader in mij bent en 

ik in u, laat hen zo ook een zijn in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22En 

Ik heb hun de heerlijkheid (de Glorie) gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk 

als Wij Een zijn; 23Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld 

bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”  

- Hier vraagt Jezus God dat ook de discipels EEN (ἕν) met hem worden, op hetzelfde gelijke wijze 

dat Jezus met God EEN (ἕν) is. Jezus zegt dat hij één is met de discipels in hetzelfde wijze dat hij 

één is met God. En de discipels één met God zijn op gelijke wijze zoals Jezus één met God was. 

Dit eenheid kan alleen in doel zijn en niet in essentie. 

Als Jezus in essence met God EEN was, houdt in dat zelfs de twaalf discipels ook in essentie een 

zijn met God, zelfs Judas die tussen die discipels was. Dan waren er 15 Goden (Quindeciminity).  

Zoals we zien, “EEN” betekent niet ESSENCE maar kan alleen in DOEL zijn. 

Als we die verse, in de context van de Bijbel, gezien hebben, is het duidelijk dat Jezus niet zegt dat hij 

God is en onderscheidt zich van God af en vertelt dat God de Allergrootste is (V.29). 

 

                                                              De Weg naar de Waarheid! 

Nog een bekende verse die op een bepaalde manier moet aan duiden dat Jezus is God, vinden we in 

Johannes 14:6 “6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen 

dan door mij.”   

 We zien weer dat het om een verse gaat van de evangeliën van Johannes. De meest 

theologisch ontwikkelde evangeliën zoals we eerder hebben gezien.  

Om de tekst te bestuderen en de context te weten moeten we naar verse 1,  
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 Johannes 14:1 “1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.”  
- Jezus vertelt zijn discipels om zich niet zorgen te maken, want met vertrouwen in God en Jezus 

zal het goed komen. 

 

 Johannes 14:2 tot 4 “2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; anders zou ik 

gezegd hebben want ik ga daar een plaats voor jullie gereed maken…4 Waar ik heen 

ga weten jullie, en de weg kennen jullie.”  
- Hier praat Jezus over het huis van God die vele kamers heeft en daar is onze bestemming. Jezus 

vertelt zijn discipels dat ze weten waar hij heen gaat en hoe ze er ook kunnen komen. 

 

 Johannes 14:5 “5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet waar u naartoe gaat, Heer, hoe 

zouden we dan de weg kunnen weten?’”  

- In verse 4 praat Jezus over de hemel en hoe je het bereiken kan. Het ging om de spirituele pad 

naar het huis van God. Maar Tomas dacht aan een geografische pad en daarom vraagt hij Jezus 

waar het is en hoe kunnen zij ook heen gaan? In de volgende verse geeft Jezus antwoord hierop 

 

 Johannes 14:6 “6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij 

de Vader komen dan door mij.”            
                                                                                               

- Jezus was de weg! Op de vraag van Tomas die wou weten wat de weg naar de huis van de Vader was, 

antwoord Jezus “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”  

 Dus dat spirituele weg die Jezus loopt om naar dat huis te gaan, moet jij ook lopen.  

- De manier dat Jezus bidt, moet je bidden.  

- Hoe hij aan goede doelen gaf, moet jij ook geven.  

 Dit is de weg naar hemel zoals Jezus het in zijn mooie preek op het berg vertelde, (Mattheus 5). 

Waarin Jezus ons verteld hoe mensen het koninkrijk van God kunnen bereiken.  

- Vergevenis (70x7),  

- Vriendschap (Bied de andere wang aan),  

- Goed doelen (wat jouw rechte hand geeft, moet de linker niet weten),  

- Vasten (was jou haren en gezicht wanneer je vast),  

- Houden van de geboden, zoals Jezus zelf ze gehouden heeft.  

 Dit is hoe je het koninkrijk van God kan bereiken. Dit is de weg die Jezus aanwees en volgde. Dit 

is de weg die naar het huis van God leidt. Als je Jezus volgt zal je er komen. Jezus was de weg! 

 

- Jezus was de waarheid! Wat hij van God hoorde die vertelde hij en de woorden van God zijn de 

waarheid, zoals hij verteld in Johannes 5:30 (“…ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is 

rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden 

heeft.”).  

 Zoals in de tijd van Mozes hij de waarheid was. Want om God te bereiken moest je naar hem 

luisteren en volgen en wie dat niet deed zal niet naar hemel gaan.  

- Want Mozes kreeg ook de woorden van God door en zonder die woorden te volgen zou je niet het 

koninkrijk van hemel bereiken, dus in de tijd van Mozes, de manier dat Mozes bad, hoorden ze te 

bidden. Mozes volgde de 10 geboden en op dat wijze moest je het ook volgen.  

 Mozes was de weg, de waarheid en het leven in zijn tijdsperk, niemand kon naar hemel behalve 

door Mozes.  

 In de tijd van elke profeet, was dat profeet de weg, de waarheid en het leven. 

Op hetzelfde wijze in de tijd van Jezus, Jezus was de weg, de waarheid en het leven en wie niet maar hem 

luisterde zal de hemel niet bereiken. Dit is geen bewering van divinity. 



19 
 

 

 Johannes 14:8 “8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen 

we niet.’” 

- Verder vraagt Filippus om God te kunnen zien, met zijn ogen. Op antwoord hier op zegt Jezus in 

de volgende verse het volgende 

 

 Johannes 14:9 “9Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, 

Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de 

Vader te mogen zien?” 

 

- Hier beantwoord Jezus de vraag van Filippus. Je bent zolang met mij en jij die een Jood is en weet 

dat de schrift zegt, Exodus 33:20 “Niemand kan God zien en leven.”, vraagt me laat ons God zien? 

En zoals Jezus in verse 1 zegt “Als je vertrouwen in God hebt, heb vertrouwen in mij”, en dan zegt 

hij hier “Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien.”. Als je mij Gehoord hebt, Begrepen hebt dan 

heb je God begrepen. Hij zegt: “Wie mij gezien heeft”, dus wie mij begrepen heeft, wie mij volger 

is, wie gezien hebt wat ik doe, “Heeft de vader gezien” heeft de Vader begrepen en doet wat de 

Vader wilt. Dit is wat Jezus zelf in verder verzen zegt. 

 

 Johannes 14:12 “12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie in mij gelooft zal hetzelfde doen 

als ik doe, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.” 

- Hier zegt Jezus aan zijn volgers: als je in mij gelooft zal je ook de dingen moet doen, die ik doe. 

Als je dingen doet wat Jezus deed, zul je doen wat God hem bevolen heeft. En als je doet wat God 

wilt doe je zijn wil zoals Jezus zegt in Johannes 5:30 (“…omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, 

maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.”), en hierdoor kom je naar de koninkrijk van 

hemel. Dus wie Jezus gezien heeft, heeft de vader de Vader gezien. 

We kunnen wel zien dat Jezus niet beweert dat hij God is noch vroeg hij mensen om hem aan te bidden en 

vertelt juist het tegenovergestelde en zegt doe het zelfde als ik doe en meer dan dat. Als we die verse, in 

de context van de Bijbel, gezien hebben, is het duidelijk dat Jezus niet zegt dat hij God is. En promoot de 

aanbidden van de Almachtige wie in zijn huis vele kamers heeft. 

 

                                                                       Ego Eimi 
Nog een bekende verse die op een bepaalde manier moet aanduiden dat Jezus God is, Zien we in 

Johannes 8:58, 

- Johannes 8:58“Εἴπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἰμι.” 

“58 ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’”  

(Hier wordt er de suggestie gewekt dat voordat alles er was, was Jezus er, dus Jezus moet God 

zijn.) 

 

1) Eerst wil ik aan geven dat dit verse weer in de evangeliën van Johannes is, het meest 

theologisch geëvolueerd. “The New American Bible zegt in pagina 1136: “Andere moeilijkheden 

voor acceptatie van dit evangelie als een ooggetuige auteurschap in zijn huidige vorm worden 

vertegenwoordigd door haar sterk ontwikkelde theologie ...”. 
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2) Hoe was Jezus voor Abraham? Was hij fysiek? We weten dat Jezus meer dan 2000 jaar gelden 

geboren is aan een Joodse vrouw in een staal. Voor hem was zijn moeder er al en er moeten 

nog vele voor hun geweest zijn. Het kan dus niet fysiek zijn, Maar hoe was hij dan? 

- God is Omniscient en heeft kennis van verleden, nu en later. Hij wist voor miljarden jaren 

geleden, zelfs voordat er tijd tot bestaan kwam, dat ik zou zitten, eten, praten, schrijven, trouwen 

enz. En verder weet hij wanneer ik doodga, in de kennis van God was ik er al voordat ik tot 

fysieke bestaan ben gekomen.  

- Dit geldt voor ons allemaal. God weet van ons Allemaal wanneer we tot bestaan zullen komen, 

wat we allemaal zullen doen en wanneer we dood zullen gaan voordat we een wezen zijn. Ik kan 

zeggen voordat Abraham was, Waren we al. Voordat Abraham een wezen was, God wist dat ik 

hier zou zitten. In de kennis van God waren we er allemaal voordat Abraham er was. 

 

3) Dit is ook wat de Bijbel leert. Jeremia 1:5 “5Voordat Ik (God) u (Jeremia) in de moederschoot 

vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, ...heb Ik u 

geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.”  

 

- Hier vertelt God, aan Jeremia, dat Hij Jeremia al kende en dat Jeremia is geheiligd en een profeet 

is gemaakt voordat hij in zijn moeders buik was. Je kan hier dus ook zeggen: voordat Abraham 

was, was Jeremia er al. Jeremia en u en ik waren in de kennis van God. 

 

                                                                 Oh, mijn God! 

Er zijn verzen in de Bijbel, waar anderen Jezus “aanbidden”, en dit houdt in dat Jezus God moet geweest 

zijn, wordt er ons verteld. Een van deze verzen vinden we in Johannes 20:28. 

 Johannes 20:28 “ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου.”  

“28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’”  

• Punt 1: Nou, Als iemand jou en mij God noemt, maakt dat ons God? Zoals we al gezien hebben in 

Handelingen 14:11 tot 14, waar Paulus en Barnabas als Goden werden gezien, en we weten, zoals ze zelf 

ook aan hebben gegeven, dat ze geen Goden waren.  

• Punt 2: Tomas was een Jood, en als Jood geloofde hij in de oud testament, waar het o.a. in 

Numeri 23:19 en Hosea 11:9 zegt: “dat God geen mens is”. Hij zou niet gedacht hebben dat Jezus God is.   

Waarom zei hij dan: ”Mijn Heer, Mijn God!”? 

 De eerste keer dat Jezus naar de discipels kwam, nadat hij van de kruis af was, was Tomas er niet 

bij en wanneer de discipels Tomas vertellen: “de meester was hier. We hebben hem gesproken en 

hebben hem gezien, Hij at zelfs met ons”, zegt Tomas hierop in Johannes 20:25 “25 …Alleen als ik 

de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand 

in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.” Dus Hij moest de bewijzen van de kruisiging met zijn 

eigen ogen zien, voordat hij gelooft. Voordat hij WAT gelooft? 

 

- Jezus was paar dagen eerder door de Romeinen opgepakt en op het kruis gezet. Paar dagen later 

komt Jezus in levende lichaam terug bij hun en laat zien dat hij het zelf is. Tomas die niet bij was 

wou het woord van de discipels niet geloven en wou het beslist zelf zien. Een week nadat Tomas 

had gezegd dat hij zijn wonden moest zien, komt Jezus terug bij de discipels en zegt tegen Tomas: 

“Doe je test.” 
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 Johannes 20:26 en 27 “26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu 

ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie 

vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn 

handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’”  

 

- Hier laat Jezus zijn wonden zien, om te bewijzen dat Hij het zelf is, teruggekomen van de hart van 

de aarde. En wanneer er werd beseft, dat Tomas in Jezus twijfelde en wou niet gelooft dat Jezus 

levend is en beslist de bewijzen gezien moesten hebben voordat hij het geloofde, schaamt hij zich 

en zegt in verse 28: Mijn Heer, Mijn God! 

Omdat hij zich schaamt (door zijn twijfel in Jezus) roept hij naar God. Hij zegt niet dat Jezus God is. 

Theodorus van Mopsuestia, de Bisschop van Mopsuestia ook bekend als Theodorus van Antiochië zegt in 

zijn commentaar over deze verse: “Dit is eerder een uiting van verrassing en ongeloof dan toegeving van 

Goddelijkheid van Jezus” 

Als dit aanbidding van Jezus was, voorzeker zou Jezus het afkeuren, wat hij niet deed, want hij zegt, 

- Johannes 5:41 “41Ik accepteer geen eer van mensen, (I do not accept praise from people. (KJV))” 

 

• Punt 3: Als we deze verhaal in de eerder evangeliën lezen, Markus, Mattheüs en Lukas, 

zien we dat Markus die hele verhaal niet heeft. En waar dit verhaal voorkomt in Mattheüs 28:16 

tot 18 en in Lukas 24:36 tot 43, zien we er nergens sprake van is waar Tomas afwezig is. Er wordt 

steeds over de elf gesproken en niet tien zoals in Johannes. En verder is er geen plaats in de eerder 

evangeliën waar Tomas een test nodig heeft om in de Messias te geloven. 

Dr Bart D.Ehram zegt in zijn boek (the orthodox corruption of scripture) pagina 266: “In de jaren tussen de 

eerste evangeliën en de laatste, zijn er vragen opgekomen bij de lezers. Zoals: hoe wisten ze dat Jezus 

het was die in de kamer was en geen andere mens? Hoe wisten ze dat Jezus het zelf was en niet een 

illusie? Op antwoord op zulke vragen die opkwamen, heeft de schrijven van de 4e evangeliën Tomas 

afwezig in de eerste ontmoeting. Zodat hij in de 2e ontmoeting om bewijzen kan vragen, en dat 

accepteren, zodat op hetzelfde wijze die de twijfel bij Tomas is weg gehaald ook de twijfel bij de lezer 

weg wordt genomen. Vandaar dat in de volgende verse Johannes 20:29 staat: “29 Jezus zei tegen 

hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’” Hier 

zegent Jezus alvast degene die, zonder bewijs, geloven. Dit is een theologische bewering van de 

schrijver van deze evangelie, en geen historische feit. 

Prof. Raymond E. Brown zegt in The Anchor Yale Bible Commentaries (The Gospel According to John, XIII-

XXI): “Dit uiting van Tomas is niet feitelijk.” 

Het is duidelijk dat dit verse niet de Goddelijkheid van Jezus aanduidt, want: 

1- Als iemand een persoon God noemt zoals in Handelingen 14:11 tot 14 (waar Paulus en Barnabas 

als Goden werden beschouwt) betekent niet dat een persoon God is. 

 

2- Deze zin die Tomas uitspraak was een uiting van verrassing, ongeloof en geen bevestiging van de 

Godheid van Jezus, dit is ook de reden waarom Jezus hem niet gecorrigeerd heeft. In Markus 

10:18 wordt Jezus rechtstreeks aangesproken en Jezus was niet met de man eens en hij corrigeerde 

hem. (Markus 10:18 “18 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, 

behalve God.”) Hier noemt iemand Jezus GOED en Jezus zei: “Niemand is goed, behalve God.”  

Als alleen God “goed” kan worden genoemd en Jezus zegt dat hij niet “goed” is, is duidelijk dat 

Jezus niet God kan zijn en dus als Tomas hiermee Jezus als God zou zien, Zou Jezus hem 

gecorrigeerd hebben, want hij wou niet eens “Goed” worden genoemd, laat staan “God”. Maar 
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Jezus corrigeerde hem niet omdat hij begreep dat Tomas hem niet als God zag! Want Jezus 

accepteert geen eer van de mensen!(Johannes 5:41) 

 

3- Tomas was een Monotheïstische Jood, en als hij dacht dat Jezus God was, zou hij hem zoals een 

Jood tot hem geboden hebben, zoals we lezen in Genesis 17:3 “3 Abram viel op zijn gezicht en 

bidde tot God.”, Numeri 20: 6 “6 …Daar wierpen ze (Mozes en Aaron) zich ter aarde. Toen 

verscheen de majesteit van de HEER.” En in Jozua 5:14 “14 …Jozua viel op zijn knieën, boog diep 

voorover en vroeg hem: ‘Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij?’”. Als Tomas Jezus als 

God zag, zou hij op de gronde gevallen zijn om hem aan te bidden, maar dat deed Tomas niet. 

 
4- Dit gezegde is niet historische feit maar een interpolatie. Prof. Bart D. Ehram en Prof Raymond E. Brown 

Een cynisch zou zeggen: “het woord dat Tomas gebruikte was “Κύριός” en dit woord duid ook de God 

van de oud testament aan en Tomas gebruikte het om Jezus aan te duiden.” 

Dit woord wordt ook bij andere profeten gebruikt en toch niemand ziet ze als de God! 

- 1 Petrus 3:6 “6Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer (Κύριός), 

welker dochters gij geworden zijt, als gij weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking.” 

Hier wordt Abraham ook “Κύριός” genoemd, en niemand ziet Abraham als God omdat hij hetzelfde is 

genoemd als de God van het oude testament! 

- Daniel 2:46 “46 En de koning Nebukadnezar viel op zijn gezicht, en aanbad Daniël. En hij beval 

dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen.” 

Hier lezen we dat koning Nebukadnezar op zijn gezicht viel en begon Daniël aan te bidden, en bracht 

offer tot hem. In Johannes 20:28 zegt Tomas alleen “Mijn god” maar hij pleegt geen lichamelijke 

handeling van aanbidden van God, zoals de Joden zouden gedaan hebben. Om dit reden wist Jezus 

ook dat Tomas hem niet naar hem bad en daarom heeft hij hem niet gecorrigeerd. Maar we zien dat 

Daniël aangeboden wordt, zoals Joden YHWH aanbidden, maar dit maakt Daniel niet God. We zien 

in de context van de Bijbel iemand God noemen of zelfs tot iemand bidden, maakt die mensen niet 

God. Er zijn zelfs mensen in de Bijbel die door God Almachtig “Goden” genoemd worden, Zoals 

Exodus 7:1 tot 3 waar Mozes God wordt genoemd en in Psalmen 82:6 waar de Joden Goden worden 

genoemd, en toch weten we dat Mozes geen God was. 

Als we die verse, in de context van de Bijbel gezien hebben, is het duidelijk dat Jezus niet als God wordt 

gezien door Tomas, anders zou dat betekenen dat Daniël ook God zijn want hij wordt ook door andere 

aangeboden. 

                                                            Het Woord 

Een andere verse die ook vaak wordt geciteerd is weer afkomstig van evangeliën van Johannes. 

Johannes 1:1 “1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.” 

 “1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.”   

Dit is de Prologue van Johannes. Hier met “Λόγος” “Logos” “Woord”, wordt Jezus aangeduid. Het einde 

van de verse zegt dat het woord God was, dus Jezus die het woord is, moet God zijn, is wat er gezegd 

wordt.) 

 

 Dit woord “Λόγος” “Logos” “Het woord” komt bij elkaar zo’n 300 keer in de Bijbel voor en heeft 

veel verschillende betekenissen, zoals we in paar verzen hieronder zien: 

 

http://biblehub.com/greek/logos_3056.htm
http://biblehub.com/greek/logos_3056.htm
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• Handelingen 10:29 “29 … ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι οὖν Τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ 

με.” 

“29 Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik de reden weten 

waarom u mij hebt laten komen?’” (Hier wordt met logos “de reden” aangeduid.) 

 

• Mattheüs 15:6 “6 καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.”              

“6hoeft zijn vader of moeder niet te eren. Zo holt u het gebod van God uit met uw traditie.”                            

(Hier wordt met logos “de 10 geboden” aangeduid.)  

 

• Johannes 6:60 “60 … αὐτοῦ εἶπαν Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος· τίς δύναται αὐτοῦ 

ἀκούειν; 

“6 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit leer is hard; wie kan het aanhoren?”  

(Hier wordt met logos “de leer van God” aangeduid.) 

 

• Lukas 4:32 “32 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.” 

“32 En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn boodschap was met gezag.”  

(Hier wordt met logos “de boodschap van Jezus” aangeduid.) 

 

• Johannes 4:37 “37 ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ 

ἄλλος ὁ θερίζων.” 

“37 Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait.”                                

 (Hier wordt met logos “de boodschap van Jezus” aangeduid.) 

We zien dat het woord Λόγος, Logos, vele betekenissen kan hebben. En nergens in de Bijbel wordt 

gezegd specifiek dat Jezus Logos, het woord, is.  

Het idee dat dit woord op Jezus slaat, was om het concept van “Drie-eenheid” te steunen, gebaseerd op de 

brieven van Sint. Paulus, Zoals (Romeinen 1:19 en 20, Romeinen 9:5, Hebreeën 1:1 en 2…), was dit 

concept echt tot leven gekomen in council van Nicea in 325 C.E. wanneer Jezus door de kerkvaders als 

God was gekozen. 

Dit verse moet worden gezien in de context van de Bijbel, 

 In Spreuken 8:23 tot 30 lezen we: “22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij 

zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij. 23 Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er 

was, nog voor de aarde vorm kreeg. 24 Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, 

nog voor de bronnen met hun waterstromen. 25 Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd 

ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren. 26 De aarde en de velden had de HEER nog niet 

geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt. 27 Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en 

een cirkel om het water trok, 28 de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op 

liet wellen, 29 toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de 

fundamenten van de aarde legde. 30 Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag 

opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid.” 

 

- Hier zien we, voordat alles tot schepping was gekomen, hij (er wordt aangenomen dat “Spreuken” 

door Salomon geschreven is) was gevormd en was gemaakt voordat er aarde met alles erin vorm 

kreeg. Dus voordat we tot wezen komen, bestaan we al. We bestaan in de kennis van God die geen 

begin en einde heeft. We bestaan in de plan van God waar alles om ons heen in was, voordat we er 

als vlees en bloed er waren, voordat tijd er was, waren we in de kennis van God. Zoals we het ook 

kunnen zien in Jeremia 1:5 “5 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat 

u uit de baarmoeder naar buiten kwam, ..heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet 
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voor de volken.”, Voordat Jeremia tot wezen was gebracht, God kende hem. Dit kan alleen in de 

kennis van God zijn.) 

Truth Fellowship International zegt in commentaar over deze verse: “het woord” hier in Johannes 

1:1, verwijst naar Gods scheppende en zelfexpressie, de reden en het plan van God.” 

Het woord Λόγος, Logos, in Johannes 1:1 betekent niet goddelijkheid van Jezus, maar de kennis van God 

en sinds we in verse 14 (“14 Het Woord is vlees geworden en is onder ons komen wonen.) lezen dat Logos vlees 

werd en onder ons was. Het woord “Logos” “de kennis, het plan van God” werd vlees “kwam tot wezen”. 

Proloog van Johannes wilt zeggen dat “het plan van God” werd gecreëerd en tot wezen is gekomen. 

Dit is ook wat de Bijbel vertelt, 

- Hebreeën 11:3 “3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord van God gemaakt 

is, dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen.”  

Een cynicus zou zeggen: “Nee! Dit woord Logos betekent “het woord” en het woord is Jezus. Het woord 

is God.” 

Nader dit is de betekenis, als we de Griekse woorden bestuderen, zoals we hieronder kunnen zien,  

Johannes 1:1 “…kai ho Logos ēn pros ton Theon(1) kai Theos(2) ēn ho Logos.” 

1-  

 

2-  

De eerste keer dat het woord God voorkomt in de zin,                                    (Strong's Greek Blue Letter  

is met een lid word, DE GOD,                                                                                  Biblical Dictionary )                                                                                                                              

maar de tweede keer heeft het woord geen lidwoord, God.                                                                     

Theos (God zonder Lidwoord) Betekent:                                                                                                  

“een god of godin, algemene naam voor een godheid” 

“De God (ton Theon) is niet hetzelfde als Een God (Theos).” (Blue letter Biblical dictionary) 

 Dus Theos is EEN goddelijkheid en niet De God. Want dit woord Theos is vaker in de oude 

testament gebruikt om mensen aan te gevenn, Exodus 7:1 tot 3 waar De God aan Mozes vertelt: 

“Ik zal ervoor zorgen dat jij een god (Theos) voor de farao staat,”. We zien dat het woord Theos 

een mens als goddelijk kan aangeven, zoals er Mozes mee aangeduid wordt en niemand ziet 

Mozes als De God, De Schepper van de universum. In het zelfde wijze Theos die verwijst naar het 

woord “Jezus”, maakt het woord “Jezus” één god, één goddelijkheid, zoals in het Hebreeuws 

mensen goden kunnen worden genoemd. ( Johannes 10:34, Psalmen 82:6) 

 De correcte vertaling van deze verse is:                                                                                                      

“1 In het begin was het Woord, het Woord was bij De God en het Woord was Een goddelijkheid.”    

(WNT Bible commentaries) 

Als we die verse, in de context van de Bijbel, gezien hebben, is het duidelijk dat Jezus niet De God is. 

- De interpretaties van deze verzen moeten in de licht van de oud testament worden gedaan en we 

zien dat, De God, De Vader, YHWH is EEN en geen Mens. 

 

                                                    Wonderen 

pros ton Theon Betekenis    Met DE GOD 

Theos            GOD Betekenis 

http://biblehub.com/greek/kai_2532.htm
http://biblehub.com/greek/o_3588.htm
http://biblehub.com/greek/logos_3056.htm
http://biblehub.com/greek/e_n_1510.htm
http://biblehub.com/greek/pros_4314.htm
http://biblehub.com/greek/theon_2316.htm
http://biblehub.com/greek/kai_2532.htm
http://biblehub.com/greek/theos_2316.htm
http://biblehub.com/greek/e_n_1510.htm
http://biblehub.com/greek/o_3588.htm
http://biblehub.com/greek/logos_3056.htm
http://biblehub.com/greek/theon_2316.htm
http://biblehub.com/greek/theos_2316.htm
http://biblehub.com/greek/pros_4314.htm
http://biblehub.com/greek/theon_2316.htm
http://biblehub.com/greek/theos_2316.htm


25 
 

Wonder:" Een gebeurtenis waaraan een bovennatuurlijke oorsprong toegeschreven wordt.”       

(Encyclo Dutch Woordenboek) 

“Wonderen zijn de wereld nog niet uit!” is een uitdrukking van blije emoties. Dingen wat je niet voor 

gedachte hield zijn toch gebeurt en jij ervaart het als een wonder. 

 Een patiënt leidt aan een zeldzame ziekte, en de dokters kunnen er niets meer aan doen. Hem 

hebben ze opgegeven en de levenstijd van de patiënt is zeer kort geschat. Nu de hoop opgegeven 

is, voor de patiënt en de mensen die hem liefhebben, is dit een zeer slecht nieuws. Maar na een 

paar dagen bereikt het nieuws de patiënt dat er een arts is, ergens ver weg, die dat zeldzame ziekte 

genezen kan. De patiënt wordt naar hem toegebracht en dat arts geneest hem. Dit wordt als een 

wonder gezien, door de patiënt, zijn familie en vrienden, de artsen die hem opgegeven hadden en 

voor de andere patiënt die aan hetzelfde ziekte leiden en op zijn gegeven. 

Zal een van die mensen die dit daad als een wonder beschouwt, voor een moment denken dat, dat die ene 

arts die de patiënt genezen heeft, God Almachtig is? De Schepper van het universum?  

Dat arts wordt als een mens beschouwt die bepaalde daad heeft verricht dat wonderlijk wordt ervaren. 

1- Wonder is niet de criteria om iemand als God zien, want zelfs valse profeten kunnen ook 

wonderen doen, zoals we lezen in: 

 Mattheüs 24:23 en 24 “23Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of 

daar, gelooft het niet. 24want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen 

grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen 

zouden misleiden.” 

Hier vertelt Jezus dat zelfs valse profeten wonderen kunnen doen. En als een valse profeet wonderen 

kan doen, kan de wonder zelf geen criteria zijn. 

2- Jezus zegt in Mattheüs 11:11 “11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is 

niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper;” 

Hier vertelt Jezus dat Johannes de Doper de grootste mens is die ooit geboren is. Groter dan alle 

andere profeten die wonderen hebben gedaan zoals Mozes en Noa enz. die ook uit een vrouw geboren 

zijn. Toch heeft Johannes de Doper geen enkel wonder gedaan, en alsnog is hij de grootste die uit een 

vrouw geboren is. Wonder is niet de criteria om te oordelen. 

Toch zijn er evangelisten die beweren dat Jezus God was, omdat hij blinden en lepra genas, demonen 

uitdreef, vele mensen met weinig gevoed en leven aan dood gegeven heeft. En die wonderen bewijzen dat 

hij God is. 

Jezus vertelt telkens dat het werk, de wonderen en de boodschap die hij brengt niet uit hem komt en het is 

God die alles door hem doet. Jezus heeft nooit gezegd dat het werk en de wonderen die hij deed door zijn 

eigen macht worden gedaan, 

  Johannes 5:30 “30 Ik kan niets doen uit mijzelf, zoals ik hoor oordeel ik en mijn oordeel is 

rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden 

heeft.” 

 Mattheüs 12:28 “28 Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van 

God bij jullie gekomen.” 

 Mattheüs 28:18 “18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de 

aarde.” 

 Johannes 10:25 “25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik 

namens mijn Vader doe getuigt over mij,” 
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 Lukas 11:20 “20 Maar als ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het 

koninkrijk van God bij jullie gekomen.” 

 Johannes 8:28 “28 ‘Pas wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, ‘zult u weten dat ik ben 

die ik ben, en dat ik niets doe op eigen gezag, maar alleen spreek zoals de Vader mij geleerd 

heeft.” 

Jezus, vertelt telkens dat de macht aan hem is gegeven en iemand die iets krijgt is de ontvanger en niet 

de zender. Jezus, vertelt dat hij niets uit zichzelf kan, en doet wat de vader hem opdracht en iemand 

die opdracht krijgt is niet de opdrachtgever. 

Jezus, heeft nooit beweerd dat hij de wonderen die hij verrichte in zijn eigen naam doet, maar vertelt juist 

dat het werk in de naam van de Vader is, God kan en doet alles uit zichzelf. Zijn macht is eeuwig, vanaf 

het begin tot nu en tot het einde van de tijd. Het is duidelijk dat Jezus de Almachtige God niet is. 

“Maar ziet u, Jezus gaf leven aan dood en leven geven is een kwaliteit van God, dus Jezus is God” wordt 

er vertelt door de evangelisten. 

 

Heeft Jezus Leven gegeven? 

 Die wonder Lezen in Johannes 11:44 “44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in 

linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus, zei tegen de omstanders: ‘Maak de 

doeken los, en laat hem gaan.” 

Voor de context moeten we 12 verzen terug, het begint bij Johannes 11:32. 

 Johannes 11:32 “32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn 

voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’”  

- Hier was Lazarus, de broer van Martha, overleden en wanneer Jezus 4 dagen later op die plek 

komt, rent ze naar hem toe en wetende dat hij de man van God is en bijzondere krachten heeft, 

zegt tegen hem: als jij er was had je mijn broer kunnen redden. 

 

 Johannes 11:33 “33 Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, 

zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.”  

- Toen Jezus het situatie van de huilende vrouwen gezien had en het nieuws dat zijn vriend is 

overleden gekregen heeft, heeft dit hem geraakt en werd verdrietig. 

 

 Johannes 11:34 “34 ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ ‘Kom maar kijken, Heer,’ antwoordden 

ze.”  

- Hier brengen ze Jezus naar het plek waar Lazarus lag 

 

 Johannes 11:35 “35 Jezus weende.”  

- (Dit is de kortste zin in de Bijbel). Omdat Jezus door het slecht nieuws en de sfeer van de huilende mensen 

verdrietig was en toen hij de plaats zag waar zijn vriend lag werd hij emotioneel en begon te 

huilen. 

 

 Johannes 11:36 “36 De Joden dan zeiden: Ziet, hoe lief Hij hem had!” 

- Omdat hij emotioneel was, en erom moest huilen, zagen sommige dat hij Lazarus lief had. 

 

 Johannes 11: 37 “37 Maar er werd door sommige ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde 

geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’” 
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- Sommige van de Joden wouden hem de schuld geven, want ze zeiden iemand die de blinden weer 

ziende maakt, had hij zijn vriend niet kunnen redden? Ze waren vergeten dat God bepaalt wanneer 

iemand dood gaat en Jezus die er niet bij was, had hier niets mee te maken en daarom ergert hij 

zich aan die Joden. 

 

 Johannes 11:38 “38 Jezus ergerde zich en opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. 

Het was een grot, en er was een steen op gelegd.”  

- Jezus door zijn rouw, bewoog in zichzelf toen ze hem bij de tombe brachten waar een steen voor 

was gedaan. 

 

 Johannes 11:39 “39 Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen 

Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag.”  

- Drie dagen na de dood, ontbinding van het lichaam begint en worden door de bacteriën die er 

aanwezig zijn gassen geproduceerd en het lichaam begint te ruiken, en het was de al 4e dag.  

 

 Johannes 11:40 “40 Jezus zei tegen haar: ‘Heb ik je niet gezegd dat je de glorie van God zult zien 

als je gelooft?’”  

- Hier vertelt Jezus dat als je gelooft, zul je de glorie van God zien, niet van Jezus. Want Jezus zegt 

in Johannes 5:30 dat hij niets uit zichzelf kan doen en in 10:25 dat het werk door God wordt 

gedaan. Dus juist in dit situatie wilt hij de Glorie aan God geven zodat ze weten dat God het werk 

doet door hem. Dit is wat we in volgende verzen kunnen lezen. 

 

 Johannes 11:41 en 42“41 Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de 

ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. 42 En Ik wist dat U Mij altijd 

verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven 

dat U Mij gezonden hebt.”  

- Hier roept hij naar God die hem altijd hoort en hem het werk laat doen, en bedankt hem daarvoor. 

En vraagt God om een wonder om aan de menigte te bewijzen dat hij de Messias was, gezonden 

door God. Want dit is immers wat een wonder bewijst, bestaan van hogere machten. Een schepper 

die grotere machten heeft en klein beetje van die aan ons laat zien, door middel van verschillende 

wonderen door verschillende mensen die door hem gekozen zijn. Dit is ook wat Jezus zegt in 

Johannes 14:28 “… want de Vader is groter (meer) dan ik.” En in Johannes 10:29 “…mijn vader 

is groter dan alles.” 

 

 Johannes 11:43 “43 En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar 

buiten!”  

- Nadat hij naar God gebeden had en hem een teken vroeg voor die mensen die erbij stonden, riep 

hij Lazarus en Lazarus stond op. 

We kunnen zien dat Jezus nergens beweert dat hij het werk doet, en hij vraagt de Vader die altijd iedereen 

hoort. Hij geeft de glorie aan God.  

Een gestorvenen tot leven brengen is niet hetzelfde als leven Creëren. 

 In Exodus 4:3 Lezen we “3 ‘Gooi de staf op de grond,’ beval de HEER, en toen Mozes dat deed, 

veranderde de staf in een slang”  

- Hier heeft Mozes een stok tot leven gebracht en van een stok een nieuwe wezen gemaakt heeft, en 

niemand ziet Mozes als God. 

Er zijn ook andere mensen in de Bijbel die leven aan dood hebben gegeven! 
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 1 Koningen 17:22 “22 De Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in 

hem terug, en het werd weer levend.”  

 

 2 koningen 4:33 tot 35 “33 Hij sloot de deur af, zodat hij met de jongen alleen was, en bad tot de 

Heer. 34 Daarna ging hij zo op het kind liggen, dat hun mond, hun ogen en hun handen elkaar 

raakten. Doordat hij zich zo over hem uitstrekte, begon het lichaam van het kind weer warm te 

worden. 35 Toen stond hij op, liep eenmaal de kamer op en neer en strekte zich weer over het kind 

uit. De jongen begon te niezen, tot zeven keer toe, en deed zijn ogen open.”   

Zoals God Jezus hoorde en Lazarus tot leven bracht, heeft Hij Elia macht gegeven om een kind tot 

leven te brengen, en niemand ziet Elia als God, maar als iemand die gezonden is door God. Dit is wat 

de Bijbel zegt in 1 Koningen 17:24 “24 Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u door God 

gezonden bent en dat u werkelijk namens de HEER spreekt.’)  

De dode weer tot leven brengen is wonder die God doet door zijn profeten, als een bewijs van 

hun profeetschap! 

God is zo machtig dat hij niet een mens nodig heeft om zijn krachten aan zijn schepping te laten zien. Om 

te bewijzen dat God oorzaak van de wonder is en niet de mens, zien we dat God zelfs leven aan dood gaf 

door gebruik te maken van een gestorvene!  

 2 Koningen 13:21 “21 Op een keer, toen men iemand aan het begraven was, kwam er plotseling 

zo’n bende aan. Haastig legden ze de overledene in het graf van Elisa neer en gingen ervandoor. 

Zodra de dode in aanraking kwam met het lijk van Elisa, werd hij weer levend en kwam 

overeind.”  

- Een dode kan geen leven schenken aan een ander doden, maar de dode botten van Elisa hebben 

leven gegeven aan een andere dode, en Elisa hoefde niet eens “Talita koemi” zeggen. Het is het 

werk die God Almachtig doet, en in dit verse bewijst God dat hij het is die het werk verricht. 

 

Een andere wonder van Jezus zien we in Markus 8:25 

 Markus 8:25 “25 Jezus legde nog eens de handen op zijn ogen. Nu zag hij scherp, zijn ogen waren 

weer goed en hij kon alles duidelijk zien.”  

-  Hier geneest Jezus een blinde man. En gezien dat hij de Messias en door God gestuurd is heeft hij 

een wonderlijke daad gepleegd. 

Hetzelfde wonder is ook door een andere profeet van God gedaan. 

 2 Koningen 6:18 tot 20 “18 Toen de Arameeërs op Elisa afkwamen, bad hij: ‘Verblind heel die 

menigte, Heer!’ Op zijn verzoek verblindde de Heer hen… 20 en daar aangekomen bad hij: 

‘HEER, open hun ogen en laat hen weer zien.’ De HEER opende hun de ogen, en toen zagen ze 

dat ze zich midden in Samaria bevonden.”  

-  Hier Elisa geeft blindheid en geneest blindheid, maar we weten dat het God is die door hem het 

werk verricht. 

Zoals we zien de wonderen die verricht worden komen door God en niet de mens. Het is een exclusieve 

luxe die God aan zijn profeten geeft. 

Een andere wonder die Jezus verrichte was vele voeden met weinig voedsel. 

 Mattheüs 14:17 tot 21 “17 ‘Maar we hebben hier maar vijf broden en twee vissen,’ antwoordden 

ze. 18 ‘Breng die hier,’ zei hij. 19 Hij zei de mensen dat ze op het gras moesten gaan zitten. Toen 

nam hij de vijf broden en de twee vissen, sloeg zijn ogen op naar de hemel en sprak het 



29 
 

zegengebed uit. Hij brak de broden in stukken en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven 

ze weer door aan de mensen. 20 En ze aten allemaal tot ze genoeg hadden. Ze haalden de brokken 

op die over waren: twaalf manden vol. 21 Het aantal mannen dat gegeten had, was ongeveer 

vijfduizend, vrouwen en kinderen dus niet meegerekend.”  

- Hier geeft Jezus met 2 vissen en 5 stukken brood, meer dan vijfduizend mensen voedsel. En 

gezien dat hij de Messias en door God gestuurd is heeft hij een wonderlijke daad gepleegd. 

Hetzelfde wonder is ook door een andere profeet van God gedaan! 

 2 Koningen 4:42 tot 44 “42 Een andere keer kwam een man uit Baäl-Salisa de profeet iets 

aanbieden uit de nieuwe oogst: twintig gerstebroden en een kleine hoeveelheid graan. Elisa gaf 

zijn dienaar opdracht dit aan de groep profeten te eten te geven, 43 maar die antwoordde: ‘Hoe 

kan ik dat nu voorzetten aan honderd mensen?’ ‘Dien het hun toch maar op,’ hield Elisa vol, 

‘want de Heer heeft gezegd: Ze zullen eten en nog overhouden ook!’ 44 Toen zette hij het hun voor. 

Ze begonnen te eten en hielden nog over, zoals de Heer had gezegd.” 

- Hier worden honderden gevoed met een klein beetje voedsel, door Elisa! 

Het is duidelijk dat een wonder van een mens hem geen God maakt, maar iemand die de macht van 

God gekregen heeft. Een Profeet, zoals Elia, Elias, Daniel, Jeremia en Jezus. Zoals Peter het de 

wereld aankondigt in Handelingen 2:22 “22 Israëlieten, luister naar deze woorden: Jezus van 

Nazareth, een man die u van God aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw 

midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,”. 

Dit is ook wat Jezus zegt in Johannes 17:3! 

 Johannes 17:3 “3 En dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, en Jezus 

Christus, die u gezonden hebt.”  

- Het eeuwige leven die hemel is, krijg je om in de enige ware God geloven, Die God die Jezus 

gezonden heeft. Dit is de boodschap van Jezus, er is een God en Jezus die hij gezonden heeft is de 

Messias. 

 

                                                     God is één God! 

Dit is wat de boodschap van Jezus was, zoals we lezen in Markus 12:29 

 Markus 12:28 en 29 “28 En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij 

hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle 

geboden? 29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, 

onze God, de Heere is één.  

Een van de farizeeën komt Naar Jezus en vraagt “wat is de eerste geboden?”. Als Jezus God was dit 

was de perfecte moment om te zeggen dat hij God was, maar zoiets zegt de meester nooit. Jezus, geeft 

de geleerde hetzelfde antwoord die Mozes gaf, (in Deuteronomium 6:4 “4 Luister, Israël: de HEER, 

onze God, de HEER is Een (de Shama), meer dan 1000 jaar ervoor. Jezus zegt: “Hoor, Israël! De 

Heere, onze God, de Heere is één.” 

Het is duidelijk dat Jezus dezelfde leer als die van Mozes had, en zegt Onze Heere is Een. 

Jezus benadrukt, zijn Heere, mijn Heere en Jouw Heere, dus onze Heere is Een! 

Dit benadrukt hij ook weer in Johannes 20:17 
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 Johannes 20:17 “17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga 

naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie 

Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’”                                                                                                             

(Hier geeft Jezus duidelijk aan de zijn vader die ook mijn vader is, is zijn God die ook mijn God 

is.) 

 Jezus’s Vader            Mijn Vader            Jouw Vader           Onze Vader  

 

Jezus’s God           Mijn God            Jouw God            Onze God  

Jezus had hetzelfde God en was zelf geen God. Hij geloofde in de Almachtig naar wie hij bad, 

 Lukas 5:16 “16 Maar hij trok zich telkens terug op eenzame plekken om te bidden.” 

 

 Markus 14:35 “35 En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het 

mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan.” 

 

 Mattheüs 26:39 “39 En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde 

en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet 

zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” 

 

 Mattheüs 27:46 “46 Omstreeks drie uur riep Jezus luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat betekent: 

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 

 

 Markus 15:34 “34 En om drie uur riep Jezus luid: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’ Dat betekent: 

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” 

Voorzeker als Jezus de Almachtige zou zijn, zou bidden van geen nut zijn geweest. Hij bad naar God, 

voor hulp, hoop en redding, zoals we het in verschillende plaatsen in de Bijbel kunnen lezen. Hij vraagt 

genade van God, en Jezus is het object waar aan de genade op moet komen, daarbij is Jezus de schepping 

en God de schepper. De Schepper en de schepping zou onmogelijk hetzelfde kunnen zijn. 

 

                                                 Kennis van God! 

God is Almachtig en Alwetend, Maar Jezus zijnde een mens, was niet Alwetend zoals we kunnen lezen in 

verschillende plaatsen zoals, 

 Mattheüs 24:36 “36 ‘Maar wanneer die dag of dat uur zal komen, weet niemand; niet de engelen 

in de hemel en ook niet de Zoon, alleen de Vader weet het.”  

De aankomst van de laatste dag weet niemand, niet eens de zoon (Jezus) of de engelen. Weten 

wanneer de dag des oordeels is een kwaliteit van God en als Jezus God was dan zonder enige twijfel 

had hij het uur moeten  

 

 Markus 11:13 “13 En toen Hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij erheen 

om te zien of Hij er ook iets aan zou vinden; en erbij gekomen, vond Hij niets dan bladeren, want 

het was niet de seizoen voor vijgen.”  

God heeft de bomen en de fruiten en alles in de wereld en daarbuiten geschapen, en hij weet de 

kwaliteit, de wijze van groei en ontwikkeling van zijn schepping. Hier kunnen we zien dat Jezus niet 

EEN en 

hetzelfde GOD 
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eens het seizoen van de vijgen weet. En daarom kunnen we zien dat hij een mens was. De Messias die 

de wereld in is gezonden. 

Er zijn mensen die gebaseerd op Mattheüs 21:19 tot 21 zeggen, dat de vijgenboom het volk van Israël 

representeert! 

 (Mattheüs 21:19 tot 21 “19 En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en 

vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht meer groeien 

in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. 20 Toen de discipelen dat zagen, 

verwonderden zij zich en zeiden: Hoe is de vijgenboom zo ineens verdord? 21 Maar Jezus 

antwoordde en zei tegen hen: “Voorwaar, Ik zeg u, Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet 

alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: 

Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren.”) 

Prof. Raymond Brown zegt hierover in zijn boek (An Introduction to the New Testament): “Dit verhaal over de 

vijgenboom in de evangeliën van Mattheüs, is het idee van de schrijver zelf…schrijver van de evangeliën 

van Mattheüs die de evangeliën van Markus als bron heeft gebruikt, in dit verhaal heeft de gelimiteerde 

kennis van Jezus (wat we in Markus zien) vervangen met een parabel, om zo het beeld van Jezus te 

verhogen en zo zijn beperkingen te verwijderen. De originele verhaal is wat we in de eerste geschreven 

evangeliën Markus kunnen zien.” Het ging in de begin van Christendom simpelweg om een vijgenboom 

waar geen fruit aan hing omdat het seizoen er nog niet was. 

 

                                                            Het Gezicht van God! 

Verder lezen we in Exodus 33:20 “20 Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens 

kan mij zien en in leven blijven.’”  

Dit is precies wat Jezus herhaalde in Johannes 5:37 “37 de Vader die mij gezonden heeft, heeft over mij 

getuigd. U hebt zijn stem nog nooit gehoord en hem nog nooit gezien,” 

Als Jezus de schepper was, zou hij nooit gezegd hebben dat ze de stem van God nooit gehoord hebben of 

hem gezien hebben, want Jezus zelf is gehoord en gezien. 

We kunnen duidelijk zien dat Jezus nergens beweert dat hij God is, en wanneer hij het over God heeft, 

praat hij over iemand die Groter dan hem is, Meer kennis dan hem heeft, Machtiger is dan hem, naar wie 

hij bad, hem die zijn gebeden hoorde.  

De vader in hemel is de ware God en hij geeft eeuwige leven. 

Het is ook duidelijk dat Jezus niet door zijn tijdgenoten als God werd gezien: 

Zag, 

 Zijn moeder die hem geboorte gaf, en moest voor 40 dagen worden gereinigd, (Lukas 2:22 “22 En 

toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes (Leviticus 12:1 t/m 7) vervuld waren, 

brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen.”), dat kleine baby als haar 

God? Als de Schepper van universum? Geboorte van God maakt een vrouw onrein en moet ze 

zich reinigen?  

 

 De persoon die hem besneed op de achtste dag? (Lukas 2:21 “21 Toen het kind acht dagen oud 

was, werd het besneden en het kreeg de naam Jezus. Dat was de naam die de engel genoemd had 
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nog vóór zijn moeder zwanger werd”.) Heeft hij voor een moment gedacht dat hij zijn God 

besnijdt? 

 

 Zijn klasgenoten, zijn leraren? (Lukas 2:45 en 46 “45 Toen ze hem niet vonden, keerden ze naar 

Jeruzalem terug, om hem daar te zoeken. 46 Na drie dagen vonden ze hem in de tempel: hij zat 

tussen de schriftgeleerden, luisterde naar hen en stelde hun vragen.) 

 

 Zijn vrienden? (Handelingen 2:22 “22 Israëlieten, luister naar mijn woorden. Jezus van Nazaret 

was een man die door God tot u was gezonden. Dat hebt u gezien aan de machtige daden en 

grootse en wonderlijke dingen die God door hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet.”) 

 

 Zijn vijanden? (Johannes 19:34 “34 Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en 

meteen kwam er bloed en water uit.”) Zou iemand durven om met een speer te steken in de zij van 

God? 

Nee! Ze zagen hem als de man die hij was en de Messias die hij beweerde te zijn.        

Zijn volgelingen in de eerste en de tweede eeuw van Christendom waren bekend als Ebionieten “Armen”, 

genoemd naar het gezegde van Jezus in Mattheüs 5:3 “3Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het 

Koninkrijk der hemelen.” Voor hun was Jezus gewoon een mens, een profeet en de Messias. 

Als we de Bijbel door hebben genomen zien we dat er nergens Jezus zegt dat hij God is of waar die zegt 

dat we hem aan moeten bidden. Hij beweerde telkens dat hij de Messias (Johannes 17:3) was, een Man 

van God, betoond door krachten, wonderen en tekenen die God door Hem gedaan heeft. (Handelingen 

2:22) 

 

                                              Bijbelse Concolusie. 

Uit dit stuk is gebleken: 

1- Jezus is geen God, noch beweerde hij dit! 

2- Hij was de Messias, die een wonderlijke geboorte gehad heeft! 

3- Hij was een profeet die door de macht van God wonderen verrichtte!  

De Goddelijkheid van Jezus is een theologische beweren die eeuwen later ontwikkeld is, mede door de 

brieven van Sint Paulus, en verdere councils honderden jaren later.  

 

                                 Dyophysitism. Volledig een Mens, Volledig een God! 

Vaak wordt er door onze Christen broeders gezegd: “Dat Jezus een mens, de Messias en een Profeet is, is 

correct. Maar niet alleen dit, maar hij is ook God. Jezus is 100% Mens én 100% God!” 

Zoals we eerder hebben gezien God en Mens zijn Oxymorons. Dit is een Polytheïstische en 

antropomorfistische idee. 

Wat houdt het in als we denken dat hij volledig mens en volledig God was? 

 Mens heeft een ziel, zonder ziel kan er geen mens bestaan. Als Jezus volledig een mens was dan 

moet hij per definitie ook een menselijke ziel hebben gehad, anders is hij niet 100% mens. En God 

heeft geen menselijk ziel, anders is hij niet 100% God. 
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 Of als we het zo begrijpen dat menselijke lichaam van Jezus, die op aarde liep, gevuld was door 

God, houdt in dat hij geen menselijke ziel kan hebben, want God heeft geen menselijke ziel en 

hierdoor kon hij niet 100% mens zijn. 

Zeggen dat hij 100% mens en 100% God is, is zelf-tegensprekelijk als je zegt dat een vierkantige object 

drie hoeken heeft, zoiets kan per definitie niet bestaan. 

 Dr. James R. White schrijft: “Integendeel, de leer is zowel genegeerd en verkeerd begrepen. Het is zo 

verkeerd begrepen, dat een meerderheid van de christenen, toen ze gevraagd werd, onjuiste en soms 

ronduit ketterse definities van de Drie-eenheid geven.” (The Forgotten Trinity, blz. 16) 

- Hier benadrukt Dr. White dat het idee van de Drie-eenheid bij de gevraagde mensen veelal onjuist en 

ketters wordt begrepen, en daarom gaat hij op in om uit te leggen wat de natuur van Jezus was en hoe 

we de Drie-eenheid correct moeten begrijpen. 

 

 Dr. White schrijft verder: “Kruisiging is alleen zinvol met betrekking tot zijn menselijke natuur (U kunt 

de goddelijke natuur niet kruisigen). Wanneer Paulus van de kruisiging van de Heer der glorie spreekt, 

spreekt hij van Christus als een persoon met twee naturen.” (The Forgotten Trinity (blz. 160) 

- In de ruimte van twee zinnen, een persoon die schrijft over het onderwerp van het begrijpen van de 

Drie-eenheid, doet een beroep op en accepteert Nestorianisme. Hij begint met te zeggen dat de 

kruisiging alleen zinvol kan zijn met betrekking tot de menselijke natuur, maar in de volgende zin 

stelt hij dat Paulus leert dat de kruisiging van de persoon van Christus, de persoon met twee naturen 

is. Een dergelijk niveau van verwarring en tegenspraak is ongebreideld in Hypostatic union. 

 

                                                                De Relatie met Jezus! 

Vele mensen vertellen: “Ziet u, het is niet echt van belang wat de Bijbel of de Koran zeggen. We hebben 

een relatie met Jezus. Het is niet wat de oude boeken over hem zeggen, maar we ervaren hem 

persoonlijk!” 

Wat dan als dit ervaring klopt en Jezus werkelijk de Almachtige is, wat zou dit betekenen? 

Hier is waar de concept van drie-eenheid tot leven komt. De Catechismus zegt: 

- “De Vader is God, De Zoon is God en De Heilige Geest is God, maar er zijn geen drie Goden 

maar ÉÉN God!” en gaat verder, 

- “De Vader is Almachtig, De Zoon is Almachtig en De Heilige Geest is Almachtig, maar er zijn 

geen drie Almachtige maar ÉÉN Almachtig!” en gaat verder, 

- “De Vader is een persoon, De Zoon is een persoon en De Heilige Geest is een persoon, maar er 

zijn geen drie personen maar ÉÉN persoon!” 

Verder zegt de Catechismus: 

- “De Vader is niet De zoon, Noch De Zoon is De Vader!” 

- “De Vader en De Zoon zijn niet De Heilige Geest, Noch De Heilige geest is De Vader of De 

Zoon!” 

- “Ze zijn eeuwig en gelijk aan elkaar!” 

1) De ware God van God! 

Jezus zegt in Johannes 17:3 “3Dit is het eeuwige leven: dat ze U kennen, de enige ware God, en Jezus 

Christus, die Gij gezonden hebt.” 
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 Als Jezus God is, een persoon van de drie-eenheid en een van de God-hoofd, en hier noemt hij 

iemand anders die hem gestuurd heeft de Enige Ware God, houdt in dat God (Jezus) zegt dat de 

Ware God hem gestuurd heeft. 

- Als God een andere ware God heeft die hem stuurt, houdt ook in dat ze niet gelijk aan elkaar 

kunnen zijn en een God heeft de macht over een andere God. 

 

2) De God dat God waarheid leerde! 

Jezus zegt in Johannes 8:40 “40Zoals het is, bent u op zoek naar een manier om mij te doden, een man die 

je de waarheid dat ik van God gehoord heeft verteld.” 

 Als Jezus God, een van de drie-eenheid en even almachtig en gelijk is aan de Vader en de Heilige 

geest, en hij vertelt dat hij de waarheid van God heeft gehoord, houdt in dat iemand anders hem de 

waarheid heeft verteld. 

Wie vertelt God de waarheid? Wie leert God wat de waarheid is? Is God niet de bron en de schepper 

van de waarheid? 

- Jezus (God) hoort de waarheid van God, houdt in dat God de waarheid van een andere God moest 

horen.  

3) De God die de autoriteit kreeg van God! 

Jezus zegt in Mattheüs 28:18 “18Jezus kwam en zei tegen zijn discipelen: "Alle macht is mij gegeven in 

hemel en op aarde.” 

 Als Jezus God, een van de drie-eenheid en gelijk aan de Vader en de Heilige geest is, en alle 

macht wordt hem Gegeven, houdt in dat Jezus die macht op gegeven moment niet gehad moet 

hebben. 

Kan iemand de macht van God afnemen en een machteloze God achterlaten of Kan iemand God 

machtiger maken dan hij al is? - De macht van God is eeuwig met hem, heeft geen begin en geen 

einde. 

- Jezus (God) krijgt alle macht van God, houdt in dat God machteloos moet geweest zijn en de 

macht van een andere God krijgt. 

4) Het bevel van God aan God! 

Jezus zegt in Johannes 12:49 “49Want Ik heb niet uit Mijzelven gesproken; maar de Vader, Die Mij 

gezonden heeft, gaf hij me bevelen gegeven, wat Ik zeggen en wat Ik spreken zal.” 

 Als Jezus God is, en een van de drie-eenheid en even gelijk aan de Vader en de Heilige geest, 

houdt in dat ander God, Jezus vertelt wat hij moet zeggen. 

Wie vertelt God wat God moet zeggen? Wie draagt de bron van al het leven op wat hij moet 

vertellen? 

- Jezus (God) wordt opgedragen wat hij moet zeggen door God, houdt in dat God niet uit zich 

spreekt en krijgt door van een andere God wat hij moet zeggen. 

 

5) De God dat om hulp vroeg van God! 

Jezus zegt in Markus 15:34 “34 En om drie uur riep Jezus luid: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’ Dat 

betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” 
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 Als Jezus God is, en een van de drie-eenheid en is in alle opzichten gelijk aan de Vader maar niet 

de vader, en hij vraagt de Vader waarom hij hem verlaten heeft, houdt in dat Jezus zich door God 

verlaten voelt. 

Hoe kan God in steek worden gelaten? Hoe kan hij zichzelf in steek laten? 

- Jezus (God) is verlaten door God, houdt in dat God in steek is gelaten door een andere God. 

 

6) Veranderende en Lerende God! 

In Lukas 2:52 lezen we “52En Jezus groeide in wijsheid en gestalte en gunst bij God en de mens.” 

 Als Jezus God is, en als een God-hoofd gelijk is aan de andere God-hoofden, en hij Groeit in 

wijsheid en in gunst bij God, houdt in dat Jezus morgen meer wijsheid en gunst zal hebben dan hij 

vandaag heeft, en gisteren minder wijsheid en gunst heeft gehad dan wat hij vandaag zou hebben. 

Hij weet vandaag iets wat hij gisteren niet wist, omdat zijn wijsheid vandaag meer is dan gister, en 

hij zal morgen iets weten wat hij vandaag niet weet omdat zijn wijsheid morgen meer zal zijn dan 

vandaag. 

Wie leert God iets nieuws? Wie geeft hem wijsheid? - God is de bron van wijsheid en zijn wijsheid is 

eeuwig met hem. Hij zal morgen niet wijzer zijn dan wat hij al is, hij zal vandaag niet wijzer zijn dan 

wat hij gisteren was. 

Verder lezen we ook dat Jezus in gunst bij God groeide. Hoe kan God in gunst bij God groeien?  

- Jezus (God) groeit in wijsheid en gunst bij God, houdt in dat God wijsheid kreeg van een andere 

God en in gunst groeide bij een andere God. 

 

7) De God naast God! 

Gevuld door de Heilige geest (een God-hoofd) vertelt Stefanus in Handelingen 7:55 en 56 “55Maar 

Stefanus, vol van de Heilige Geest, keek omhoog naar de hemel en zag de heerlijkheid van God, en ook 

Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56"Kijk," zei hij, "Ik zie de hemel geopend en de Zoon des 

mensen, staande aan de rechterhand van God." 

 Als Jezus God is, en gelijk is aan de Vader maar niet de vader, geen drie Goden maar een God en 

Stefanus zit twee verschillende personen. Een daarvan is God en de ander die aan de rechter hand 

van God staat is Jezus. 

 

- Jezus (God) staat aan de rechterhand van God, houdt in dat God aan de rechterkant van God stond. 

Uit die 7 punten kunnen we uithalen: 

- De ware God van God! 

- De God dat God waarheid leerde! 

- De God die de autoriteit kreeg van God!  

- De bevel van God aan God! 

- De God dat om hulp vroeg van God! 

- Veranderende en Lerende God! 

- De God naast God! 
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Polytheïsme: “Geloven in twee of meerdere goden. Bij polytheïsme spreekt men over een godendom.” 

(Oxford dictioanry) 

 Als Jezus God is en de drie-eenheden zijn gelijk en machtig aan elkaar, houdt in dat naast hem 

ook een andere God is en dit, zelfs volgens concept van de drie-eenheid, is polytheïsme, want 

drie-eenheid zegt: “De Vader is God, De Zoon is God en De Heilige Geest is God, maar er zijn 

geen drie Goden maar ÉÉN God!” 

Paar duizendjaar geleden kwam Mozes en hij gaf de creed in Deuteronomium 6:4 “4 Luister, Israël: de 

HEER, onze God, de HEER is Een” en de volgers van Mozes blijven het tot de dag van vanddag herhalen. 

Paar eeuw na Mozes kwam Jezus en herhaalde het zelfde creed in Markus 12:29 “…antwoordde Jezus,… 

'Hoor, O Israël: de Here, onze God, de Heer is één.” Paar eeuw na Jezus kwam de profeet van Islam, 

Mohammad, en hij herhaalde hetzelfde boodschap in de Koran 2:255 “God! Er is geen andere God 

behalve hem…” 

 

                                                               De Moslim Jezus? 

Een moslim ziet Jezus als een mens, een machtige profeet van God wie vele wonderen heeft gedaan. Hij 

had een wonderlijke geboorte zonder vader. Hij genas de blinden en de zieken. Hij is een teken van God. 

Hij is een woord van God. Jezus was een geliefde profeet maar geen God. 

De Joden gingen tot het extreme en noemden hem onwettig, en de Christenen gaan tot het andere extreme 

en noemen hem God. 

In de Koran worden zulke mensen aangesproken in Surah Al-Nisa(4) Ayah(171):  

“ ِ إِنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى ابْ  ِ إاِلَّ اْلَحقه ْنهُ ُن َمْريََم رَ يَا أَْهَل اْلِكتَاِب الَ تَْغلُواْ فِي ِدينُِكْم َوالَ تَقُولُواْ َعلَى ّللاه ِ َوَكِلَمتُهُ أَْلقَاَها إِلَى َمْريََم َوُروٌح مهِ ُسوُل ّللاه

ِ َوُرُسِلِه   فَآِمنُواْ بِاّلله

“171 O, mensen van het Boek (Joden en Christenen)! , Overdrijft niet in uw godsdienst: En zeg niet van De 

Schepper iets maar de waarheid. Christus Jezus, zoon van Maria was een boodschapper van De Schepper 

en Zijn Woord, dat Hij geschonken heeft aan Mary, en een geest uitgaande van Hem: zo geloven in De 

Schepper en Zijn boodschappers.” 

En in de Koran Surah Al-Maeda(5) Ayah(116) zegt Jezus zelf, dat hij geen God is en dat hij dit niet 

beweerd heeft.  

116 ٍّ ِ َقاَل سُْبَحانََك َما يَُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِلي بَِحقه يَ إَِلـهَْيِن ِمن ُدوِن ّللاه ُ يَا ِعيسَى اْبَن َمْريَمَ َأَأنَت ُقلَت ِللنَّاِس اتَِّخُذونِي َوُأمهِ َوإِْذ َقاَل ّللاه

مُ اْلُغيُوبإِن ُكنُت  ُقْلتُهُ َفَقْد عَِلْمتَهُ تَعَْلمُ َما فِي نَْفِسي َواَل َأْعَلمُ َما فِي نَْفِسَك إِنََّك َأنَت عاَلَّ    

 “116 En zie! God zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen, aanbidt mij en mijn 

moeder als God, in afwijking van de Enige God?” Hij zal zeggen:.. “Heilig zijt Gij! Nooit kon ik zeggen 

wat ik geen recht had om te zeggen. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij 

weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.” 

Verder lezen we wel wat de concept van God is, De Koran Surah Al-Ikhlas(112) Ayah(1 tot 4):                                                                                                  

“ َمُد َلْم  ُ الصَّ ُ َأَحٌد ّللاَّ هُ ُكُفًوا َأَحدُقْل ُهَو ّللاَّ يَِلْد َوَلْم يُوَلْدوَلْم يَُكن لَّ  “                                                                                                         
“1 Zeg: God is Een, de Enige.2 God, de Eeuwige, Absolute.3 Hij verwekt niet, noch werd Hij verwekt.4 En 

er is geen vergelijkbaar aan Hem” 

Zo kunnen we snel uitmaken, dat moslims Jezus niet als God zien, maar wel als een machtige 

boodschapper, een profeet.  

De enige Messias die moslim kennen is Jezus Christus. 
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Concept van de Moslim Jezus/Moslim Messias is: 

1- Jezus is geen God, noch beweerde hij dit! 

2- Hij was de Messias, die een wonderlijke geboorte gehad heeft! 

3- Hij was een profeet die door de macht van God wonderen verrichtte. Hij genas vele en bracht 

mensen uit de dood!  

Tot slot wil ik zeggen dat Jezus christus een van de belangrijkste mensen is, die op het gezicht van 

aarde gelopen heeft. Zijn geboorte was wonderlijk, zijn leven was inspirerend, zijn terugkeer zal 

glorieus zijn. 

Onze christen broeders accepteren de Koran niet als gezag, en wordt er soms beweerd dat moslims een 

andere Jezus hebben en dat Jezus wel degelijk God was. We hebben in de bovenstaande stukken uit de 

Bijbel kunnen zien dat hij niet God kan zijn. Hij is een boodschapper van God. Hij is waardering waardig 

maar niet aanbidding waardig, want er is één aanbid waardig, en dat is De Schepper.  

 Jezus Christus waar moslims in geloven is de historische Messias die op het gezicht van de aarde 

liep. 

Hier bij nodig ik u naar de Enige ware God, die Eeuwige, Absolute. Die niet verwekt, noch werd die 

verwekt. En er is geen vergelijkbaar aan Hem. 

Door Alireza. 

                                                                           

 


