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1 - Mijn worsteling
Het kan zijn dat dit nooit een Bijbelstudieserie wordt. (Dit schreef ik jaren voor de concrete eerste
publicatie van de serie) Ik ben al zo enorm veel jaren deze vraag vanuit de Bijbel aan het doorspitten.
Het blijkt dat ik in het verleden, net als waarschijnlijk de meeste gelovigen, altijd met makkelijke
antwoorden kon wegkomen. We weten als christenen dankzij onze kerkhistorie of dankzij onze
geloofsbelijdenissen of dankzij de kerkelijke basisuitleg van ons geloof precies wie God is. Ook andere
groeperingen, sekten aan de rand van het christendom, hebben hun pasklare, ondoordachte, maar wel
tegenhangende, antwoorden klaar liggen om te spuien wanneer je open bent over je onwetendheid
betreffende God.
Deze inleiding wordt dus geen studie. Meer een presentatie van waar ikzelf al jaren over doorstudeer. Ik
wil de enig ware God kennen!
Romeinen 3:30 Er is immers een enig God,
Ik stel in dit hoofdstuk iets of ik kom met een vraag. Daar komt uitsluitend slechts één Bijbeltekst op.
Niet dat er maar één tekst op is. Op sommige van die opmerkingen of vragen zijn een veelvoud aan
Bijbelteksten. Ik hou het vandaag echter bij eentje omdat het me momenteel om de vraag gaat. Er is
één uitzondering. Dat is de laatste vraag. Daar past namelijk geen enkele Bijbeltekst op. Na dit stuk zal
het wel een hele tijd duren voordat ik dit thema weer oppik. (en misschien nooit).
Iets waar ik niet 100 % tot mijn eigen bevrediging uitkom, daar neem ik geen standpunt over in. Maar
hier komen de vragen en stellingen.
1/ Het draait om het kennen van God en Zijn Zoon:
Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, Die U gezonden hebt.
2/ Christus Jezus leerde ik kennen toen ik 17 was. Nu ik 66 (enkele jaren terug) ben zoek ik Hem nog
steeds te kennen:
Filippenzen 3:10 Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap aan
Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordend;
3/ Is God onzichtbaar?
Exodus 33: 20 Hij (God) sprak verder (tegen Mozes): Mijn aangezicht kan je niet zien,
4/ Is genade het kenmerk van God?
Exodus 34: 6-7 Toen Yahweh voor zijn aangezicht voorbijging riep hij: Yahweh, Yahweh God, barmhartig
en genadig, lankmoedig en van grote genade en trouw; U, die genade bewijst aan duizenden, en
vergeeft misdaad, overtreding en zonde,
5/ Is God een mens?
Numeri 23:19 God is geen mens, noch een mensenkind,
6/ Is alleen Yahweh God?
Deuteronomium 4:35 Uitsluitend Yahweh is God; er is niemand meer dan Hij alleen!
7/ Is God meervoud of enkelvoud?
Psalmen 18:32 Wie is God (Eloha = Enkelvoud), behalve Yahweh? En wie is een Rotssteen, dan alleen
onze God (Elohim = Meervoud)?
8/ Is God almachtig?
Psalmen 115: 3 Onze God is in de hemelen, Hij doet al wat Hem behaagt.
9/ Is de Zoon van God, Christus Jezus, de sterke God, de Vader van de toekomst?
Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en
men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader van de toekomst, Vredevorst;
10/ Is Yahweh de enige Redder?
Jesaja 43: 10-11 Vóór Mij is geen God gemaakt, ook zal er na Mij geen zijn: Ik, Ik ben Yahweh, en er is
geen één die redt los van Mij.
11/ Is alleen Yahweh de eerste en de laatste?
Jesaja 44:6 Zo zegt Yahweh…: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste,
12/ Doet God alles of is er nog iets voor ons te doen?
Jesaja 44:24 Ik ben Yahweh, Die alles doet,
13/ Is God Vader van alle mensen?
Maleachi 2:10 Hebben wij niet allen (alle mensen) één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?
14/ Is de naam van de Zoon van God Jezus of Immanuël?

Mattheus 1: 23 Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en zij zullen hem de naam
Immanuël geven, dat vertaald betekent: "God met ons".
15/ Verdient Christus Jezus, de Zoon van God, goddelijke aanbidding?
Mattheüs 2:11 Toen ze neervielen hebben zij Hem aangebeden.
16/ Is Christus Jezus de Zoon van God?
Mattheüs 3:17 Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb.
17/ Zijn God, de Vader, en de Zoon van God twee verschillende Personen?
Mattheüs 11: 27 Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de
Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
18/ Is Jezus Christus goed?
Markus 10: 18 Jezus zei tegen hem: Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed dan één: God.
19/ Is Christus Jezus de Almachtige?
Mattheüs 28:18 Jezus … zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
20/ Waarom weet Jezus Christus niet van die dag of dat uur?
Markus 13:32 Van die dag of dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet,
alleen de Vader.
21/ Is het woord van God ook God?
Johannes 1: 1 In het begin was het Woord; en het Woord was naar God toe; en God was het Woord.
22/ Waarom heet Christus Jezus de eniggeborene van de Vader?
Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden en sloeg Zijn tent op onder ons (en wij hebben zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en
waarheid.
23 / Was Christus Jezus er voor Johannes?
Johannes 1: 15 Deze (Christus) was het van wie ik (Johannes de doper) zei: Hij die na mij komt, is mij
vóór, want hij was eerder dan ik.
24/ Waarom staat er dat Christus Jezus in de hemel is als Hij op aarde rondloopt?
Johannes 3:13 De Zoon des mensen, Die in de hemel is.
25/ Is God een Geest?
Johannes 4:24 God is een Geest,
26/ Kan de Zoon van God uit Zichzelf niets?
Johannes 5:19 De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen;
27/ Was Christus Jezus er voor Abraham?
Johannes 8: 58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg jullie: Voordat Abraham er was, ben Ik
wordende.
28/ Legt Jezus Christus in eigen kracht zijn leven af om het ook weer zelf op te nemen?
Johannes 10:18 Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb het recht om het af te
leggen, en heb het recht om het weer te ontvangen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
29/ Is God, de Vader van Christus, die boven Christus staat en Hem alles schenkt?
Johannes 10: 29-33 Mijn Vader, die ze Mij (Jezus) gegeven heeft, is groter dan allen, en niemand kan ze
rukken uit de hand van mijn Vader.
30/ Is God één en dezelfde als Christus Jezus zelf?
Johannes 10: 33 Ik en de Vader zijn één.
31/ Is Jezus Christus God omdat de Vader in Hem is en Hij in de Vader is?
Johannes 14:20 In die dag zullen jullie erkennen dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie.
32/ Zijn wij nu God omdat Christus in ons is en wij in Christus?
Johannes 14:20 In die dag zullen jullie erkennen dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie.
33/ Is God ook de God van Jezus Christus?
Johannes 20: 17 Ik vaar op naar mijn Vader en jullie Vader, naar mijn God en jullie God.
34/ Legt Jezus Christus niet in eigen kracht zijn leven af om het ook weer niet zelf op te nemen?
Handelingen 3:15 De Vorst des levens hebben jullie gedood, die God heeft opgewekt van de doden,
35/ Is de hele mensheid van Gods geslacht?
Handelingen 17: 28 In Hem (God) leven wij, en bewegen wij ons, en zijn wij; zoals ook enigen van jullie
dichters gezegd hebben: Wij zijn zelfs van Zijn geslacht.
36/Is God, de Vader, de Yahweh uit het Oude Testament en Christus Jezus, Zijn Zoon, door Wie Hij alles
doet?
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en
één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem.
37/ Is Christus als Middelaar niet opgenomen in de eenheid van God?
Galaten 3:20 De Middelaar is niet Middelaar van één, maar God is één.
38/ Is Christus Jezus in de gestalte van God zijn een aanwijzing dat Hij God is?

Filippenzen 2:6 die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn,
39/ Heeft God Zijn Zoon geschapen om Zijn beeld op aarde te zijn?
Colossenzen 1:15 Hij (Christus Jezus) is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van elk
schepsel,
40/ Bewijst de volheid van de godheid in Christus Jezus dat Hij God is?
Colossenzen 2:9 In Hem (Christus) woont al de volheid van de Godheid lichamelijk;
41/ Bewijst de volheid, die wij nu mogen bezitten, dat wij God zijn?
Colossenzen 2:10 Jullie hebben de volheid ontvangen in hem, die het hoofd is van alle overheid en
gezag.
42/ Is de Zoon van God, Christus Jezus, een mens?
1 Timotheüs 2:5 Er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;
43/ Bewijst Jezus als de verborgenheid van de godzaligheid dat Hij God is?
1 Timotheüs 3:16 Buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard
in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen,
is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
44/ Is Christus Jezus de uitstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen?
Hebreeën 1:3 Hij (Christus Jezus), die de uitstraling is van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn
wezen,
45/ Bewijst het feit dat Christus Jezus zonder zonde geschapen is niet dat Hij God is?
Hebreeën 4:15 Wij hebben niet een Hogepriester, die niet met onze zwakheden kan mee lijden, maar
één, die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde.
46/ Bewijst Zijn goddelijk kracht niet dat Christus Jezus God is?
2 Petrus 1:3-4 Zijn (Christus) Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken, wat het leven en de
godsvrucht betreft, door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd,
waardoor Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken heeft, opdat jullie daardoor deelgenoten
van de Goddelijke natuur zouden worden, ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de
begeerte.
47/ Bewijst de goddelijke natuur van de gelovigen hier niet dat zij God zijn?
2 Petrus 1:3-4 Zijn (Christus) Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken, wat het leven en de
godsvrucht betreft, door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd,
waardoor Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken heeft, opdat jullie daardoor deelgenoten
van de Goddelijke natuur zouden worden, ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de
begeerte.
48/ Is Christus Jezus onze Redder?
2 Petrus 2:20 De kennis van de Heer en Redder Jezus Christus,
49/ Is er een drie-eenheid?
1 Johannes 5: 7 Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze
Drie zijn Eén.
50/ Is alleen Christus Jezus de eerste en de laatste?
Openbaring 22: 13 Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste.
51/ Kent de Bijbel God, de Zoon?

2 - Mijn emotionele strijd met de leer
Na de eerste studie over dit onderwerp, die meer als een soort vragenbus overkwam, zal jij je misschien
hebben afgevraagd of er nog een vervolg op kwam. Het is nu inmiddels alweer ruim 2 maanden geleden
dat ik die eerste studie plaatste. Komt er snel een derde, een vierde en een vijfde achteraan? Als ik de
pakweg 100 A4-tjes met studies, die ik inmiddels al over dit onderwerp geschreven heb, bekijk zou je dat
wellicht mogen verwachten. Ik zou nu zonder enige botsing met wie dan ook achter elkaar allerlei
studies over God kunnen plaatsen. Uiteindelijk begin je niet gelijk met de emotioneel en theologisch
lastig liggende onderwerpen. De werkelijkheid is echter dat het nog wel even zal duren. Ik hoop dat
trage tempo een beetje in deze studie te kunnen verklaren.
De eerste studie in deze reeks eindigde ik met een vraag, waarop geen Bijbels antwoord is: Kent de
Bijbel God, de Zoon? Mijn stellig overtuigd antwoord is: Nee! Het kan niet anders of velen worden hier
boos over.
Ik kwam een heel duidelijke uitspraak op Facebook tegen:
“Als je niet gelooft dat Jezus God is, dan is je vergeving waardeloos.”
Daar kwam nog een reactie overheen, die ook kenmerkend is:
“Hoe verklaren ze dan de drie EENHEID... ?”
Nou is die laatste vraag Bijbels gezien helemaal niet moeilijk. De drie-eenheid hoeft niemand te
verklaren op welke manier dan ook omdat die totaal niet in Gods Woord voorkomt. Het is slechts een
theologische vooronderstelling, die volgens mij geen basis in de Schrift vindt. Beide uitspraken tekenen
echter ondubbelzinnig hoe vanzelfsprekend de godheid van Jezus Christus in de christenheid gezien
wordt. In zo´n denken ga je niet Gods Woord onderzoeken wat die erover te zeggen heeft.
Al vele jaren onderzoek ik juist op dit punt, met onderbrekingen, Gods Woord. Een overdadige
hoeveelheid Bijbels bewijs dat Jezus Christus niet God is, maar dat de God en Vader van Jezus Christus,
Yahweh, wel God is, komt me uit dat onderzoek telkens tegemoet. Wat houdt me dan nog tegen om dat
niet zomaar uit Gods Woord over te nemen?
Twee zaken zijn overweldigend tegen mij. De eerste is dat ik me definitief buiten elk christelijk denken
plaats met zo´n opvatting. Zoals boven blijkt is Jezus godheid in de christenheid onbespreekbaar, laat
staan dat we het in Gods Woord gaan onderzoeken. Over veel punten, die ik onderzocht, kreeg ik telkens
dezelfde opmerking: “Er zijn vragen, die moet je niet stellen!” Om de één of andere reden moet Gods
Woord een gesloten boek blijven op bepaalde punten en dan is de godheid van Jezus Christus wel het
allergrootste, allerbelangrijkste punt op dat lijstje.
Ik schreef dat twee zaken tegen me zijn. De tweede en wellicht de aller-zwaarste is wel het feit dat
mijn gevoelens helemaal met die van de christenheid meegaan. Vanaf het moment dat ik op 17 jarige
leeftijd de Heer leerde kennen ben ik tot Jezus gaan bidden. Geen moment is er in me opgekomen om
tot God, de Vader, te bidden. Jezus Christus was mijn Redder en Heer. Hij leidde mijn leven. Hij was God
voor mij. Ook toen ik de genade voor mijn leven leerde kennen, ook toen deelde ik dat in mijn gebeden
met de Heer Jezus.
Het was een aardig aantal jaren terug een hele ontdekking voor mij toen ik in Gods Woord geen enkel
gebed tot de Heer Jezus tegenkwam. Toen bleek dat alle gebeden, zeker ook in het nieuwe testament,
geadresseerd waren aan God, de Vader, toen heb ik in weerwil van alle emoties en gevoelens ook mijn
bidden veranderd. Momenteel is het zo dat ik eigenlijk op die verandering niet meer terug kan komen
omdat zoiets ook dwaas voor mij voelt omdat het tegen Zijn Woord ingaat. Ik weet dat ik tot de Vader
mag bidden in de naam (het gezag) van Jezus Christus. Dat laatste zie ik niet als een formule, maar als
het feit dat mijn positie nu in Christus Jezus is. Dat gezag (de naam van Jezus) is in Christus nu mijn deel
als een voldongen feit. De toegang tot Vader is vrij!
Ik schreef al: “Mijn gevoelens gaan met de christenheid mee”. Ik gaf al aan dat ik worstel met het
gevoel om terug te gaan in mijn oude gebedsmodel: Het gewoon bidden tot Jezus. En nu komt daar dan
de erkenning na een lange zoektocht van jaren in Gods Woord overheen dat Jezus inderdaad niet God
zou zijn, maar de Zoon van God? Emotioneel lijken mijn gevoelens de christenheid volledig te
onderschrijven en voelt hetgeen ik in Gods Woord lees als een verraad aan God. Dit lijkt helemaal te

bevestigen wat al die leraars al aangaven, die waarschuwden dat je sommige vragen gewoon niet moet
stellen. Zij lijken gelijk te krijgen. Wat zegt dat? Wat houdt dat in?
Als de christenheid en mijn gevoelens het inderdaad bij het rechte eind zouden hebben, dan kan ik maar
tot één conclusie komen. Die Bijbel het raam uit en onze favoriete kerkleer op de bovenste plank. Die
leraars gaven al aan dat je sommige vragen, zoals de redding van alle mensen, de diverse adresseringen
in Gods Woord, het ontstaan van het kwaad, en nu dus de vraag: “Wie is God?”, dat je die vragen beslist
niet in Gods Woord moet uitpluizen. Waarom? Inmiddels ben ik er, denk ik, wel achter. Gods Woord geeft
de christelijke kerkleer een enorme opdonder. Mijn emoties dan? Ja, die zijn inmiddels al tientallen
jaren gevormd door diezelfde kerkleer.
Binnen de kerkleer is de bovenstaande vraag ook heel vanzelfsprekend:
“Hoe verklaren ze dan de drie EENHEID... ?”
Iets wat niet eens in Gods Woord voorkomt moet in dat denken verklaard worden. Waarom? Omdat men
heel oprecht gelooft dat dit het onderwijs van Gods Woord is, terwijl het eigenlijk alleen maar een
constructie van de kerkelijke theologie is. Ik vraag dan ook aan die broeders en zusters, die het voordeel
hebben geen kerkelijke ballast mee te dragen, maar alleen Gods Woord hebben, hier niet te oordelen.
Mijn emoties, zoals ik die hierboven beschreef, zijn ook in de verste verte nog niet weg over dit
belangrijk, Bijbelse punt. Leerstellig ben ik er allang uit. Emotioneel eist tientallen jaren kerkelijk
onderwijs haar tol. Daarmee heeft de manipulatie van de kerk het zelfs voor elkaar de angstige
gevoelens te bespelen dat je God volledig weerstaat met alleen naar Gods Woord te luisteren.
Ik ben voor velen misschien wel het voorbeeld van een gelovige buiten al die kerkformaties om. Ik denk
dat het gedeeltelijk ook waar is, maar kerkleer heeft zijn tentakels tot ver buiten de kerk. We zullen ons
er nog over verbazen hoeveel buiten de kerk toch niet buiten het kerkelijk leerstellig boekje durven
gaan, zelfs als Gods Woord hen overtuigt. Wat mijzelf betreft kan ik dus getuigen hoe ik hier emotioneel
nog altijd in vastloop.
De andere kant (en daar heb je het goede nieuws/evangelie) is dat God zelf de ogen opent. En als Hij
opent, welke leer kan dan die ogen nog sluiten? God is degene, die zicht op geestelijke dingen schenkt.
God is degene, die bekering werkt. God is degene, die het geloof als gave schenkt. God is degene, die de
hele praktijk van ons geloofsleven op Zich neemt. God is degene, die met alle mensen tot Zijn doel
komt. Alles is Zijn genade! Daar mogen we ook als we dit onderwerp gaan uitdiepen altijd weer op
terugvallen. Zijn genade vormt ons, leidt ons en geeft ons inzicht. Prijst God voor Zijn overvloeiende
rijkdommen van genade!

3 - Hoeveel Goden zijn er?
Het gros van de christenheid gelooft gewoon in drie goden. Men brouwt daar dan wel een zeer
ongrijpbaar theologisch bouwsel omheen om het toch op één God te doen lijken, maar feitelijk gelooft
de overgrote meerderheid binnen het christendom in drie goden. Men heeft er zelfs een Bijbeltekst voor
bij verzonnen.
Staten Vertaling: 1 Johannes 5: 7 Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de
Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water,
en het bloed; en die drie zijn tot één.
Stel dat dit inderdaad Gods Woord, oftewel de Heilige Schrift, zou zijn, dan heeft men een enorm
krachtig bewijs in handen voor de christelijke drie-eenheid. Hier zien we dan toch zeker volgens die lijn
van denken overduidelijk dat er drie zijn, die een goddelijke eenheid vormen! Je hebt hier de Vader, je
hebt dan het Woord, en dat is toch zeker de Zoon, en dan heb je ook nog overduidelijk de Heilige Geest.
Dus spreekt volgens deze christelijke opvatting de Bijbel over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die
de hemelse eenheid vormen. Dus: De drie-eenheid!
Ingenieus! Het zou beslist van enorm belang zijn om dit diepgaand te onderzoeken als dit inderdaad Gods
Woord, oftewel de Schrift zou zijn. Het gedeelte in deze Bijbeltekst, die nou juist zo nadrukkelijk die
drie-eenheid onderschrijft, blijkt echter in de oudste Griekse handschriften nergens voor te komen. Het
is één van die vele toevoegingen in de Bijbel om eigen kerkleer wat meer bevestiging te geven. Wat is er
dus toegevoegd?
“Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén.
En”
Laten we eens kijken wat er in andere vertalingen staat:
NLB vertaling: Want drie zijn er die getuigen: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot
één.
Leidse vertaling: Want drie zijn de getuigen; de Geest, het water en het bloed; en die drie zijn
eenstemmig.
Lunterse vertaling: Want drie zijn er die getuigen: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn
tot één.
Voorhoeve vertaling: Want drie zijn er die getuigen: de Geest en het water en het bloed, en deze drie
zijn eenstemmig.
Wat blijkt nou? Het Bijbelgedeelte dat zo nadrukkelijk de drie-eenheid onderschrijft komt in de originele
handschriften van het Woord van God helemaal niet voor. Het overtuigend Bijbelse bewijs van de drieeenheid blijkt fraude te zijn. Johannes heeft die tekst nooit opgeschreven. Gods Geest heeft dat nooit
geïnspireerd. Het was niet God, die dit ons bekend heeft gemaakt, maar kerkvaders, die vonden dat dit
ergens er nog tussen gezet moest worden om de kerkleer een wat steviger Bijbelse fundering te geven.
Pure fraude!
Hoeveel goden zijn er dan?
God Yahweh stelt ons precies dezelfde vraag:
Jesaja 44:8 Is er een God (Eloha = Enkelvoud) behalve Mij?
Heel veel (af)goden:
Exodus 15:11 Yahweh, wie is aan U gelijk onder de goden?
Exodus 20: 1-3 God sprak deze woorden: Ik ben Yahweh, jullie God,…, naast Mij zullen jullie geen
andere goden hebben.
Exodus 22:20 Wie aan de goden offert, behalve aan Yahweh alleen, die zal verbannen worden.
Deuteronomium 5:6-7 Ik ben Yahweh, jullie God,…, Jullie zullen geen andere goden vóór Mij hebben;
Deuteronomium 10:17 Yahweh, jullie God, is de God van alle goden
Psalmen 81:10-11 Er zal onder jullie geen ander god zijn, en jullie zullen geen vreemde god aanbidden.
Ik, Yahweh, ben jullie God.
Jeremia 7:9 Zullen jullie andere goden nawandelen, die jullie niet kennen?
Maar één God en dat is Yahweh:
Genesis 28:21 Yahweh zal mij tot een God zijn!

Deuteronomium 6:4 Yahweh, onze God, is een enig Yahweh!
Deuteronomium 32: 39 Kijk nou, dat Ik alleen ben, er is geen God naast Mij:
1 Samuël 2:2 Yahweh: buiten U is er geen ander,
2 Samuël 7:22 Er is geen God dan U alleen.
2 Samuël 22:32 Waar is een God behalve Yahweh,
2 Koningen 5:15 Nu weet ik dat er geen God is op de hele aarde, dan in Israël!
2 Koningen 19:19 Alle koninkrijken van de aarde zullen weten dat U, Yahweh, alleen God bent.
1 Kronieken 17: 20 Yahweh, …, en er is geen God dan U,
Psalmen 83: 19 Opdat zij weten dat alleen U met Uw Naam Yahweh bent, de Allerhoogste over de hele
aarde.
Psalmen 86:10 U alleen bent God.
Jesaja 37:16 Yahweh Zebaoth, …., U alleen bent de God van alle koninkrijken der aarde;
Jesaja 37:20 Alle koninkrijken der aarde zullen weten, dat U alleen Yahweh bent.
Jesaja 43: 10-11 Vóór Mij is geen God gemaakt, ook zal er na Mij geen zijn: Ik, Ik ben Yahweh, en er is
geen één die redt los van Mij.
Jesaja 45: 5-6 Ik ben Yahweh, en niemand anders; geen God is er dan Ik alleen….opdat men weet … dat
er buiten Mij geen God is: Ik ben Yahweh, en niemand anders;
Jesaja 45: 14 Er is anders geen God meer.
Jesaja 45: 21 Er is geen God behalve Ik,
Jesaja 46:9 Ik ben God, en niemand meer; een God, wiens gelijke nergens is:
Maar één God en dat is God, de Vader:
Romeinen 3:30 Er is immers een enig God,
1 Corinthiërs 8:4 Er is geen ander God dan één.
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader,
2 Corinthiërs 11:31 De God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
Galaten 1:3 Genade zij u en vrede van God, de Vader,
Galaten 1: 4 De wil van onze God en Vader,
Galaten 3:20 God is één.
Efeziërs 1:2 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader,
Efeziërs 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
Efeziërs 1:17 De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,
Efeziërs 4:6 Eén God en Vader van allen die is boven allen en door allen en in ons allen.
Efeziërs 5:20 Dankt de God en Vader,
Efeziërs 6:23 Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God, de Vader,
Filippenzen 1:2 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader,
Filippenzen 2:11 Alle tong zal belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God, de Vader.
Colossenzen 1:2 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader,
Colossenzen 1:3 Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd,
Colossenzen 2:2 De verborgenheid van de God en Vader,
Colossenzen 3:17 God, de Vader, dankende,
1 Thessalonica 1:1 De gemeente van de Thessalonikers in God, de Vader,
1 Thessalonica 1:3 De hoop op onze Heer Jezus Christus, voor onze God en Vader;
1 Thessalonica 3:11 Onze God en Vader Zelf,
1 Thessalonica 3:13 Onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader,
2 Thessalonica 1:1 De gemeente van de Thessalonikers in God, onze Vader,
2 Thessalonica 1:2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
2 Thessalonica 2:16 Onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader,
1 Timotheüs 1:2 Genade, barmhartigheid, vrede van God, onze Vader,
1 Timotheüs 2:5 Er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;
2 Timotheüs 1:2 Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader,
Titus 1:4 Genade en vrede van God, de Vader,
Filemon 1:3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
1 Petrus 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
2 Petrus 1:17 Jezus ontving van God, de Vader, eer en heerlijkheid,
God is geen mens
Numeri 23:19 God is geen mens, noch een mensenkind (Letterlijk: Mensenzoon)
1 Samuël 15:29 De Held van Israël, Hij is geen mens,
Job 9:32 God is niet een man, als ik,

Job 32:13 God …, geen mens.
Job 33:12 God is meer dan een mens.
Christus Jezus is wel een Mens
Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren,
Jesaja 53:3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,
Mattheüs 9:8 De scharen verheerlijkten God, die zo´n macht aan de mensen (in Jezus) gegeven had.
Markus 15:39 Deze Mens was Gods Zoon!
Lukas 23:4 Ik vind geen schuld in deze Mens.
Lukas 23:6 Hij vroeg of die Mens een Galileër was.
Lukas 23:14 Jullie hebben deze Mens naar mij toe gebracht, …, ik heb in deze Mens geen schuld
gevonden,
Lukas 23:47 Deze Mens was rechtvaardig.
Johannes 4:29 Een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?
Johannes 8:40 Nu zoeken jullie Mij te doden, een Mens, Die jullie de waarheid gesproken heb, die Ik van
God gehoord heb.
Johannes 9:11 Hij antwoordde: Een Mens, Jezus geheten, maakte slijk en bestreek mijn ogen,
Johannes 9:16 Sommigen uit de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij houdt de sabbat
niet. Anderen zeiden: Hoe kan een Mens, die een zondaar is, zulke tekenen doen?
Johannes 9:24 Geef God de eer; wij weten, dat deze Mens een zondaar is.
Johannes 10:33 Omdat U, terwijl U een Mens bent, Uzelf God maakt.
Johannes 11:47 Deze Mens doet vele tekenen.
Johannes 18:14 Kajafas had de Joden aangeraden, dat het nuttig was, dat één Mens voor het volk stierf.
Johannes 18:17 Ben jij ook niet van de discipelen van deze Mens?
Johannes 18:29 Welke beschuldiging brengen jullie tegen deze Mens?
Johannes 19:5 Ziet, de Mens!
Handelingen 5:28 Jullie willen het bloed van deze Mens over ons brengen.
Romeinen 5:15 Veel meer is de genade van God, en de gave door de genade, die daar is van een Mens
Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
1 Corinthe 15:21 Want dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der doden door
een Mens (Jezus)
1 Corinthiërs 15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heer uit de Hemel.
Filippenzen 2:8 En uiterlijk een Mens bevonden, (letterlijk: “als een mens”).
1 Timotheüs 2:5 Er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;
Hebreeën 2:6 Wat is de Mens, dat U aan Hem denkt, of de mensenzoon, dat U hem bezoekt!
Al met al bestaan er dus best wel massa´s goden in de Schrift, maar die schrijf ik al bewust met een
kleine “g”. Het stelt eigenlijk niks voor. Het zijn menselijke bedenksels. Er is echter maar één God, één
Plaatser, die alles een plek geeft. Dat is God de Vader van onze Heer Jezus Christus.

4 - Ken Jij God?
In de vorige studie over de enige God, die in het Oude Testament de naam Yahweh draagt en die in het
Nieuwe Testament God de Vader is, hebben we eigenlijk al een stevige basis neergelegd van wie die God
werkelijk is. Het ligt zo makkelijk op onze godsdienstige lippen om te zeggen dat we God kennen, maar
kennen we God ook concreet?
Zo zeg ik namelijk met het grootste gemak dat ik God heb leren kennen toen ik 17 jaar was. Is het dan
vreemd om nu eindelijk eens te vragen wie God is nu ik 67 ben? Als je die vraag oppervlakkig bekijkt,
dan is het ook inderdaad razend vreemd. Je kent hem toch al? Maar ik denk dat het helemaal niet
vreemd is. Ik denk dat de hele reden waarom we het Woord van God bezitten ligt in Gods verlangen dat
wij Hem leren kennen.
We lopen in dit hoofdstuk nu even alleen nog maar enkele uitspraken over het kennen van God langs.
Aan al ons kennen van God gaat Gods eigen initiatief vooraf:
Jesaja 45:4-6 Terwille van Jakob, Mijn knecht, en Israël, Mijn uitverkorene; riep Ik jullie bij jullie
naam, en noemde Ik jullie, toen jullie Mij nog niet eens kenden. Ik ben Yahweh, en niemand meer,
buiten Mij is er geen God; Ik zal jullie gorden, hoewel jullie Mij niet kennen. Opdat men zal weten dat
er buiten Mij niets is, Ik ben Yahweh, en niemand meer.
Het volk Israël, zoals het ook nu onwetend tegenover Yahweh staat:
Jeremia 4:22 Zeker, Mijn volk is dwaas, Mij kennen zij niet;
Jeremia 9:3 Mij kennen zij niet, spreekt Yahweh.
Jeremia 9:6 Door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt Yahweh.
Wel iets gehoord hebben over God, maar Hem daarom nog niet kennen:
Exodus 5:2 De Farao zei: Wie is Yahweh, Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israël te laten trekken? Ik
ken Yahweh niet,
God wel op een bepaalde manier kennen, maar niet als Yahweh:
Exodus 6:3 Ik ben aan Abraham, Izaäk, en Jakob verschenen, als God de Almachtige; maar met Mijn
Naam Yahweh kennen ze me niet.
Dienstknechten van God, die Hem niet als Yahweh kennen:
1 Samuël 2:12 De zonen van Eli; zij kenden Yahweh niet.
Yahweh kennen loopt gelijk op met vertrouwen:
Psalmen 9: 11 Die Uw Naam kennen, vertrouwen U,
Yahweh kennen en het woord van Yahweh kennen gaan hand in hand
1 Samuël 3:7 Samuël kende Yahweh nog niet; en het woord van Yahweh was aan hem nog niet
geopenbaard.
Wie Yahweh kent, die kent ook zijn of haar Redder
Hosea 13:4 Ik ben Yahweh, jullie God, van Egypteland af; daarom zouden jullie geen God kennen dan Mij
alleen, want er is geen Redder dan Ik.
God kennen betekent tevens Genade leren kennen:
Exodus 33:13 Ik zal U kennen, opdat ik genade vind in Uw ogen;
Jeremia 9:24 Wie roemt, die roemt hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik Yahweh ben, doende
weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik plezier, spreekt Yahweh.
God kennen als Yahweh en verhoogd worden gaan samen:
Psalmen 91:14 Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.
Belofte aan het uitverkoren volk, Israël:
Jesaja 52:6 Daarom zal Mijn volk Mijn Naam in die dag kennen dat Ik het Zelf ben, Die spreekt: Zie, hier
ben Ik.

Jesaja 60:16 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben, jullie Redder, en jullie Verlosser, de Machtige van
Jakob.
Jeremia 16:21 Zij zullen weten dat Mijn Naam is Yahweh.
Jeremia 24:7 Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik Yahweh ben; en zij zullen Mij tot een
volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn;
Jeremia 31:34 Zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende:
Kent Yahweh! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt
Yahweh;
Ezechiël 39:7 Ik zal Mijn heilige Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, …; en de
heidenen zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 39:22 Zij van het huis Israëls zullen weten dat Ik, Yahweh, hun God ben,
Ezechiël 39:28 Dan zullen zij weten dat Ik, Yahweh, hun God ben,
Joël 3:17 Jullie zullen weten dat Ik, Yahweh, jullie God ben,
Hebreeën 8:11 Zij zullen niet leren, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, zeggende: Ken de
Heer; want zij zullen Mij allemaal kennen van de kleine onder hen tot de grote onder hen.
Belofte aan Egypte:
Jesaja 19:21 De Egyptenaren zullen Yahweh kennen op die dag;
Wereldwijde Belofte:
1 Koningen 8:43 Alle volken van de aarde zullen Uw Naam kennen, om U te vrezen, net zoals Uw volk
Israël,
2 Koningen 19:19 Alle koninkrijken van de aarde zullen weten dat U, Yahweh, alleen God bent.
2 Kronieken 6:33 Alle volken van de aarde zullen Uw Naam kennen,
Jesaja 37:20 Zo zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat U alleen Yahweh bent.
Jesaja 49:26 Alle vlees zal gewaar worden dat Ik, Yahweh, jullie Redder ben, en jullie Verlosser, de
Machtige van Jakob.
Niet rekenen met het God zijn van God:
Het is mogelijk God te kennen, maar totaal geen rekening te houden met Zijn God zijn en Hem dus
daarmee niet als God te verheerlijken of te danken.
Romeinen 1:21 Hoewel zij God kennen, hebben zij Hem als God niet verheerlijkt of gedankt,
God de Vader kennen gaat via de Zoon van God
Mattheüs 11:27 Niemand kent de Zoon dan de Vader, niemand kent ook de Vader dan de Zoon, en aan
wie de Zoon het wil openbaren.
Johannes 14:7 Als jullie Mij (Christus Jezus) gekend hadden, dan zouden jullie ook Mijn Vader (God)
gekend hebben; en vanaf nu kennen jullie Hem en hebben Hem gezien.
De Vader kennen als de enig waarachtige God en dan daarnaast Jezus Christus als Degene Die door God
de Vader is gezonden, dat kennen staat hier verbonden aan het leven van de toekomende aioon.
Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, Die U gezonden hebt.
1 Johannes 5:20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat
wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de
waarachtige God en het leven van de aioon.
God kennen en door Hem gekend zijn en dan toch je van Hem afwenden met regeltjes of
opdrachten:
Galaten 4:9 Nu jullie God kennen, ja nog meer, nu jullie door God gekend zijn, hoe kunnen jullie je dan
weer tot de zwakke en arme eerste beginselen keren, die jullie weer opnieuw willen dienen?
Deze opsomming aan Bijbelteksten betreffende het kennen van Yahweh, de enig ware God, die wij
kennen als God de Vader is maar een klein uittreksel van het geheel aan citaten. Deze vierde studie in de
serie “Wie is God?” wil ons aan het denken zetten over de vraag:
“Kennen we God?”,
“Kennen we Yahweh?”,
“Kennen we God de Vader en kennen we daarnaast ook de Zoon van God, die de middelaar is tussen God
en mensen?”

Het is goed om daar serieus over door te denken omdat Gods Woord ons nou juist gegeven is om God
echt te leren kennen.

5 - De betekenis en waarde van het plaatje
Blij fluitend stapte Frans de Photoshop uit. Voor een nieuw paspoort had hij een serie nietszeggende
plaatjes van zichzelf nodig gehad en hij had maar gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook
enkele heel leuke grote foto´s te laten maken.
Thuisgekomen pakte hij zijn oude paspoort er nog eens bij en stond versteld hoe goed hij eigenlijk daar
op het plaatje stond. Hij keek naar de glinstering in zijn ogen, de vrolijke lach op zijn mond, de toen nog
volle bos met haar en eigenlijk had hij er best wel een beetje spijt van dat hij er nu met al die huidige
wettelijke voorschriften zo totaal onbeduidend op stond. Okay, het was nog altijd te herkennen. Hij keek
eerst naar zijn oude pas en zag daar Frans ten voeten uit. “Ja, dat is Frans nou echt!”, zei hij bijna
hardop. Toen keek hij naar de strook met al die nieuwe pasfoto´s. “Okay”, gaf hij eindelijk toe, “het is
allemaal Frans, maar dan wel Frans op een onnozele snertmaandag!”
In het gemeentehuis leverde Frans zijn oude paspoort in samen met de strook nieuwe pasfoto´s. Het
meisje achter de balie bekeek een tijdje de foto op die oude pas en keek toen Frans aan. Ze wijst naar
de foto en zegt “Jij zag er leuk uit. Daar zou je gelijk verliefd op worden!” Frans was nooit zo goed in
gevatte antwoorden, maar kwam uiteindelijk wel over de brug met “Ja, dat is nou Fransie op zijn
voordeligst.” In één beweging werd de foto ontniet en verdween de voordeligste Frans in de
papierversnipperaar. De sierlijke vingertjes van de baliemedewerkster hadden zich nu ontfermd over
onnozele snertmaandag Frans. Het strookje was in partjes geknipt, het nieuwe paspoort kwam
tevoorschijn en op vakkundige wijze werd onnozele Frans erin verwerkt. Het meisje keek nog eens naar
de foto en van daar naar het origineel, tegen wie ze zei: “Ach, het is alleen maar voor een paspoort”.
Die middag heeft Frans zijn vriendin opgezocht met de prachtige nieuwe foto´s, die hij ook nog van
zichzelf had laten maken. Aagje was in alle staten. "“Kijk nou!”, zei ze terwijl ze op één van de foto´s
wees, “Dit is nou echt helemaal Frans, zoals ik Frans ken! Ik ben zo blij met deze afdruk! Dit ben jij ten
voeten uit! Ik zet je gelijk in een mooi lijstje.” Gelukkig mocht Frans, het origineel, gewoon blijven
lopen, staan, zitten, springen en wat al niet zonder de omkadering van een lijst. Ze bedoelde namelijk
de foto.
Zo is Christus, de Zoon van God, dus echt helemaal God. Hij is God ten voeten uit.
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die heeft Hem verklaard.
Johannes 12:45 Wie Mij (Christus Jezus) ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft.
Johannes 14:9 Wie Mij (Christus Jezus) gezien heeft, heeft de Vader gezien;
2 Corinthiërs 4:4 Christus, die het beeld van God is,
Filippenzen 2:6 Christus Jezus, in de gestalte van God,
Colossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzienlijke God,
Hebreeën 1: 3 De Zoon is de uitstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen,
Die foto was helemaal Frans, oftewel Frans ten voeten uit. Was die foto nou ook echt Frans? Dan hebben
we niet echt door wat een beeld of een gestalte of een uitstraling of een afdruk is. Die Frans ten voeten
uit kan bij Aagje in dat frame van die fotolijst blijven zitten terwijl de echte Frans alle vrijheid heeft om
waar dan ook naartoe te gaan.
Nergens, maar dan ook nergens in de hele Schrift is Christus God. De enig ware God is de Vader, die de
Zoon ons bekend gemaakt heeft.

6 - God is Liefde en dat bewijst Hij in Zijn Zoon
Wellicht dat je even ongemakkelijk gaat verzitten, zo van: “Hé, springen we nou niet opeens over naar
een ander onderwerp?”. Nee, echt geen ander onderwerp. We bekijken wie God is en dan is het van
wezenlijk belang om te ontdekken wat de echte, ware aard van God is en dat is Liefde!
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun overtredingen
hun niet toe te rekenen,
Christus is naar deze wereld gekomen en men riep: “God met ons”. Ja, God was daar in Christus.
Christus heeft op deze aarde rondgewandeld en daar was God in Christus.
Christus heeft de vijandschap van de mensheid op het kruis ondergaan en ook daar was God in Christus.
Christus maakt ons mensen van vijanden tot vrienden door ons met God te verzoenen en ook dan is God
in Christus.
Christus heeft ons een positie van heerschappij in de rechterzij van Pappa gegeven en ook daar is God in
Christus.
In alles werkt God in Christus Zijn plan uit. God is liefde, dus Christus bewees liefde.
Wat was het voortdurende onderwijs van de Heer tijdens Zijn rondwandeling op aarde? Dat was dat God
liefde is. Wat is Paulus voortdurende tekening van God in zijn brieven? Dat is dat God liefde is.
Wat benadrukken de andere schrijvers van het nieuwe testament voortdurend? Dat is dat God liefde is.
Voortdurend leren we in de Schrift onze zeer hechte verbondenheid met Pappa door Christus. Maar dat
ligt niet lekker in de godsdienst. Zodra iemand blijk geeft te geloven, dan komen ze met hun onderwijs
dat God een ver verheven God is, dat Hij zeer gescheiden van ons Zijn weg gaat, dat Hij een heilig God
is, dat Hij rechtvaardig is.
Is God niet heilig? Is God niet rechtvaardig? Is God niet hoog verheven? Jazeker! Godsdienst neemt echter
die eigenschappen van God, geeft ze een eigen lading, die los staat van de Schrift.
“Dus God zou dan niet rechtvaardig zijn?”
O ja, zeker wel! Het probleem is dat godsdienst bijvoorbeeld rechtvaardigheid oppikt, het op zijn kop
kantelt en het een inhoud geeft, die het in de Schrift nooit en te nimmer gehad heeft.
Wat wordt er bijvoorbeeld door de godsdienst beweerd over gerechtigheid? Men tekent gerechtigheid als
Gods rechtvaardige betaling voor de zonden. In dat denkbeeld loopt God rond met een soort
moralistische meetlat van goed en kwaad, druk bezig om alle goedjes en alle kwaadjes exact op te
meten. Zo´n moralistisch kwaad wordt dan voor het gemak maar gelijk zonde genoemd, wat zich dan
vanzelfsprekend in de loop van de tijd enorm opstapelt. Voor zo´n gigantische berg zonde moet dan
natuurlijk een soort betaling geregeld worden, want God (en daar komt het) is rechtvaardig en die
gerechtigheid van God eist dan volgens de logica van godsdienst, dat die gerechtigheid bevredigd moet
worden. De gebruikelijke leer binnen de godsdienst over Gods gerechtigheid, die met zo´n berg zonde
geconfronteerd wordt is dat dan Gods toorn uitgestort moet worden over die mensen die zo
verschrikkelijk gezondigd hebben.
Begrijp me goed. God is rechtvaardig! Jazeker! Amen! De toorn van God is ook helemaal een
Schriftuurlijk gegeven. Geen enkele twijfel over! Maar godsdienst heeft deze Bijbelse woorden een
volkomen eigen nieuwe inhoud gegeven, die losstaat van de Schrift. Wat er gebeurt is, dat is dat men
deze Bijbelse woorden ondergedompeld heeft in de westerse cultuur van de laatste paar eeuwen,
waardoor woorden als gerechtigheid en toorn een compleet andere betekenis hebben gekregen. Met
onze westerse ogen lezend zijn we blind geworden voor Gods boodschap over Zijn gerechtigheid en
toorn. Nou juist dat is de basis geworden voor de christelijke opvatting dat we te maken hebben met een
boze, razend woedende god, die zijn woede toch echt wel op iets of iemand moet uitleven.
Ik weet dat ik soms lastig te volgen ben in mijn uitspraken. Begrijp me dus goed!!! Met de christelijke
opvatting bedoel ik nou juist niet de juiste of Bijbelse opvatting. Christus Jezus heeft ons de enig juiste
voorstelling van wie God is geschonken, namelijk God is puur liefde! Hij is Pappa! Ik weet dat ik als
pappa gefaald heb en zo kan ik er nog een heleboel aanwijzen, die allemaal ook als pappa er niks van
terecht hebben gebracht. Maar er is één Pappa, de enig echte werkelijke Pappa, die laat zien wat het
Pappa zijn echt inhoudt. Dat is God, die liefde is, die niet alleen liefde geeft, maar het is. Met de
gedachte dat God een woedende God zou zijn, die zijn toorn op de één of andere manier moet uitleven

tekent het christendom God als een monster, waar de Bijbel (de werkelijkheid dus) God als liefde tekent,
die echt inhoud geeft aan de uitdrukking “Pappa”.
In de moderne godsdienst ziet men God voornamelijk als een soort rechter. We komen dat woord
(rechter) tegen in de Schrift en dan maken we gelijk de hele ontvouwing van het evangelie tot een
juridisch gebeuren in de rechtbank. Nou hoort een rechter onpartijdig te zijn en daar hoort dan dus ook
geen emotionele binding bij. Dat kan je namelijk niet hebben bij een rechtszaak. Zie je hoe de
Schepper, die zelf aangeeft dat Hij het werk van Zijn handen echt niet in de steek zal laten, in deze
vrome godsdienstige voorstelling van zaken losgewrikt wordt van Zijn schepsel.
Psalmen 138:8 Yahweh, U zult het werk van Uw handen niet verlaten.
Wat was nog maar het primaire doel van Christus komst in deze wereld. Om God de Vader bekend te
maken. Hij toonde ons Pappa. En, hoe onpartijdig was Hij? Tja, hoe onpartijdig ben je als Pappa? Had Hij
geen enkele emotionele band? O nee, Zijn hart stroomde over!!! Zien we dan niet eens meer hoe Hij zich
juist verbond aan de stemloze, aan de zwakkeren in de samenleving, aan wat ook nog eens door de
godsdienstige leiders als het uitschot van de maatschappij werd beschouwd? Hij liet voortdurend zien dat
God zich helemaal niet op een afstand hield, waar Hij van verre Zijn schepselen oordeelt vanuit een
moralistische superioriteit. Nee, God toont zich in Christus juist telkens heel dicht nabij in al onze
noden!
Het is nou juist doordat de godsdienst een totaal verwrongen en verkeerd beeld heeft van Wie God is dat
men de inhoud en betekenis van het kruis totaal ontwricht en verdraaid heeft. Het vloekhout van de
schande heeft men vervuild door er een juridische transactie van God met de mensen van te maken. Je
krabt je nu op het hoofd? Vraag jij je nu af waarom dit een verwrongen beeld en een ontwrichting van de
betekenis van het kruis is? Ben je dan vergeten dat God puur Liefde is. God is je Pappa. Hij staat in een
relatie met elk mens als Schepper, die Zijn schepsel nooit zal laten stikken omdat Hij het werk van Zijn
handen nooit zal laten varen. God is er niet op uit om een misser bij ons te vinden zodat Hij zich kan
uitleven in zijn agressieve woede.
God houdt van ons! Hij geeft echt om ons, hoe veraf we ook naar ons eigen oordeel als mensen staan van
God. Blijkt die liefde ergens uit?
Romeinen 4:5 Hem die niet werkt, maar gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn
geloof gerekend tot gerechtigheid.
De goddeloze wordt gerechtvaardigd! Kan jij een andere oorzaak bedenken dan dat God ontiegelijk veel
van jou houdt, ook al heb jij als goddeloze het nog zo verknalt?
Met de volkomen verwrongen voorstelling binnen de godsdienst van wie God is, dat Hij niet puur Liefde
zou zijn, pakt men Christus Jezus werk op het kruis beet om daarin een voorstelling te tekenen van een
juridische transactie. Die tekening lukt alleen als we Gods liefde op onze radar volkomen kwijt zijn. We
weten toch dat Hij van ons houdt? We kennen Hem toch als onze Pappa? We beseffen toch dat Hij er niet
op uit is om ons in de kraag te grijpen voor één of ander verschrikkelijk vergrijp als bijvoorbeeld niet het
zondaarsgebed mee gebeden te hebben. Nee, Hij is in de buurt om te verbinden en te herstellen.
Psalmen 34:18 Yahweh is dicht bij van wie het hart gebroken is,
Psalmen 147:3 Hij geneest van wie het hart gebroken is,
Jesaja 61:1 Yahweh heeft Mij gezonden om de gebroken harten te verbinden,
God is Liefde en dat bewijst Hij nog altijd in Zijn Zoon

7 - Wie Is God?
Ik wil met jullie nadenken over wie God is. Gewoon, in het algemeen, zijn de meningen over wie God is
zo verward en verwarrend. Er zijn zo ontiegelijk veel groepen, kerken, gemeenten en kringen alleen al
binnen het christendom met al hun verschillende ideeën over wie God is (tienduizenden, misschien wel
honderdduizenden) en dan voegen wij daar ook nog eens ons groepje aan toe.
Waarvoor is Christus Jezus ooit gekomen? Primair is de Heer op aarde verschenen om de hele mensheid
het juiste beeld van God te presenteren. Daar hadden wij als mensheid geen flauwe notie van. Bekijk
Zijn drieënhalf jaar durende dienst hier op aarde maar eens. De figuren die Hem het meest
tegenwerkten hoorden tot de godsdienstige elite. Die waren woedend vanwege de hele voorstelling die
Christus van God als Zijn Vader gaf. Wat Hij onderwees kwam in geen enkel opzicht overeen met de
traditionele opvattingen over God, die zij erop nahielden.
Met de familiaire toon waarop de Heer over Zijn Vader sprak joeg Hij de geestelijke leiders van Zijn tijd
behoorlijk op de kast. Hij had het over God als “Abba”. “Pappa”. Dat was in het dagelijkse leven een
heel vertrouwd woord en is dat nog steeds, maar voor het religieuze publiek van de Heer was dit veel te
familiair om dat binnen je relatie met God te hanteren.
God aanspreken als “Pappa”. Denk je eens in. Nog steeds is het zo dat de Jood, die nadenkt over God de
naam van God en zelfs de titel God niet zomaar uitspreekt. Wat hebben die mensen toch verschrikkelijk
veel overeenkomst met ons christenen!! In het oude testament staat gewoon “Yahweh”, oftewel de
naam van God. Zij, de joden spreken zijn naam niet uit omdat het zo´n heilige naam is, die je niet
zomaar kan uitspreken. Maar wat denk je van ons, christenen? De echte naam “Yahweh” is in onze
Bijbels overal weg vertaald door de titel “Heere”, precies eender als dat de joden het vervangen hebben
door de titel “adonai”, dat ook “meneer” betekent. Eén pot nat, dat jodendom in Jezus tijd (en ook nu
nog steeds) en het christendom in onze tijd. Het grappige is dat inmiddels die titel “adonai” ook alweer
zo hoog verheven is geraakt in het oordeel van de godsdienstige jood, dat ze die titel ook alweer
vervangen hebben door “ha shem”, wat betekent “de naam”.
Tja, wat wordt het dan?
Joël 2:32 Het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden;
Of zoals het er letterlijk staat:
Joël 2:32 Het zal geschieden, al wie de Naam Yahweh zal aanroepen, zal behouden worden;
Of maken ze die laatste, wel heel vreemde sprong naar “ha shem”, wat de volgende dwaze vertaling zou
opleveren:
Joël 2:32 Het zal geschieden, al wie de Naam van de Naam zal aanroepen, zal behouden worden;
Het is juist die hardnekkige weerstand tegen het uitspreken van Yahweh, uit zogenaamde eerbied,
waardoor tot nu toe de naam Yahweh nog steeds niet is aangeroepen.
Godsdienst heeft zoveel eerbied dat men als de dood is om de naam van God ook concreet te gaan
aanroepen of uit te spreken. Men ziet God als zo heilig, zo gescheiden van ons, dat je echt niet al te
familiair met God kan omgaan. Daar is Hij veel te verheven voor. Je ziet het nog steeds, bijvoorbeeld op
Facebook, dat Messias belijdende joden nooit voluit God schrijven. Als het toch nodig is dan maken ze er
G-spatie-D van. Nooit God. Veel te familiair. Net zoiets geks als het christelijke HEERE met drie E´s.
Heere betekent gewoon “meneer” en hoeveel E´s je er ook aan toevoegt, het wordt nooit de naam van
God, in welke naam er nou juist redding is. De titel HEERE heeft echter in de godsdienst een aroma van
hoogverheven heiligheid gekregen.
Wat ik schreef over het joodse geloof is niet om af te geven op de joden. Joden zijn prima mensen, die
ook nog eens tot het aardse uitverkoren volk van God behoren. Daar ging het niet om. Waar ik over
schreef is godsdienst in zijn algemene vorm, zoals die ook zo vertrouwd opduikt binnen het christendom,
dat God ziet als veel te heilig voor ons om te naderen, veel te hoog verheven om door ons omgang mee
te hebben, zodanig gescheiden van ons als mensen dat we echt niet zomaar een relatie met Hem zouden
kunnen hebben. Men ziet God als hoog tronend in de hemel terwijl wij hier op aarde rondbanjeren.
Ik heb veel studies over God geschreven en over Zijn soevereiniteit en Zijn heerschappij als Plaatser. Ja,
ik geloof dat Hij de Almachtige is en ik ben er ook nog eens enorm blij mee Hem zo te mogen kennen. In
de godsdienst zie ik echter diezelfde termen terugkomen om aan te tonen dat Hij niks heeft met ons

mensen. Waar Christus voor kwam was om nou juist aan te tonen dat God volkomen solidair naast ons
staat. Ja, het gaat nog een heel stuk verder. Door Zijn Zoon, Christus Jezus, heeft God ons mensen terug
aan Zijn hart gebracht. Christus Jezus kwam in deze wereld en in plaats van het vrome valse vooroordeel
te bevestigen dat God zo gescheiden van ons is dat Hij helemaal geen enkele band met ons kan hebben,
presenteert Christus Jezus God als de liefhebbende Pappa.
Binnen een wereld van vrome, godsdienstig lege rituelen, overstromend aan dodelijke grimassen van
fanatiekelingen, daar kwam Christus Jezus binnen en overal waar Hij zich roerde ging er een
genadebommetje af. Ja, zo is ´t maar net. Kwam Hij weer ergens waar menselijke grenzen waren
opgetrokken, daar liet Hij weer zo´n genadebommetje vallen. Werden er weer eisen gesteld, daar ging
er weer één! Weet je nog hoe de Heer de tafels van die kooplui in de tempel overhoop smeet? Stelt niks
voor in vergelijking tot hoe Hij de tafels van de godsdienstige traditie omkieperde.
Ik kan je verzekeren dat nog altijd precies eender de Heer met Zijn genade actief is in de godsdienstige
wereld van vandaag de dag. De bommetjes gaan af aan de lopende band. De reactie in de godsdienstige
wereld is ook nog altijd geen draad veranderd. Men is nog altijd laaiend! Men wil niet horen wie God is.
Ja, men wil best wel bevestigd worden in de opvatting dat God zo rein is dat Hij geen omgang kan
hebben met dergelijke slechte mensen als wij zijn. Maar stel je God als God voor met Zijn uitgewerkte
plan van redding van verloren schepselen, dan is er geen houden meer aan. Dan is men razend.
“Godslasterlijk!”, krijg je dan naar je hoofd geslingerd.
Toen de Heer de valse voorstelling van God in Zijn tijd weerlegde, toen maakte hij God bekend als Vader,
ja, als Papa! Wow! Wat Christus Jezus voortdurend benadrukte tijdens Zijn rondwandeling op aarde was
dat Vader God liefde is. Wat Paulus benadrukte in Zijn bediening van genade is dat Vader God in Zijn
geliefde Zoon ons met Zich verzoend heeft.
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun overtredingen
hun niet toe te rekenen,
Jazeker! God zit “In The Business” van de wereld met zichzelf verzoenen. Het hele plan gaat van Vader
God uit. Hij doet dit verzoeningswerk in Zijn Zoon, Christus Jezus! Vandaar dat we het verzoeningswerk
zo vaak in de Schrift tegenkomen als van Christus. Dus, Vader God voltrekt het hele plan van verzoening
door de Zoon. Dit samenspel tussen Vader en Zoon zullen we telkens en telkens opnieuw, waar we
nadenken over Vader God en de Zoon van God, weer tegenkomen in onze studies. Een oorzaak waardoor
veel gelovigen die twee door elkaar gooien of op één hoop gooien. Nemen we de Schrift gewoon
letterlijk zoals het op ons afkomt dan is er echter geen enkel vuiltje aan de lucht.

8 - Alles loopt dwars door de Zoon van God
Nadenkend over Gods hele plan zijn er drie voorzetsels van belang: “Uit”, “dwars door” en “tot in”.
Alles, echt alles, is uit en tot in Vader God, maar Vader God zelf werkt alles dwars door Zijn Zoon. Ook
onze gewone dagelijkse zaken lopen telkens uitsluitend dwars door Christus Jezus, onze enige Middelaar
tussen God en mensen. Dat “dwars door” bekijken we nu. Hoewel het alles de enige God dient, uit Wie
alles is en tot Wie alles is, bekijken we nu uitsluitend Gods Weg om ons aan Zijn hart te hebben en om
Zijn plan te volvoeren. Die Weg is Christus Jezus, de Zoon van God.
Alles, echt alles, is dwars door Christus Jezus geschapen
Johannes 1:10 De wereld (kosmos) is dwars door Hem gemaakt;
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader, vanuit wie alle dingen zijn, en wij tot in Hem;
en één Heer, Jezus Christus, dwars door Wie alle dingen zijn, en wij dwars door Hem.
Efeziërs 3:9 De God, die alle dingen geschapen heeft dwars door Jezus Christus;
De verzoening van alles, echt alles, verloopt dwars door Christus Jezus
Colossenzen 1:20 Dwars door Hem (Christus Jezus) verzoende God alle dingen tot Zichzelf, na vrede
gemaakt te hebben dwars door het bloed van Zijn kruis, dwars door Hem, hetzij de dingen die op de
aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
2 Corinthiërs 5:18 Alles is vanuit God, Die ons met zichzelf verzoend heeft dwars door Christus,
Contact met Vader God dwars door de enige Middelaar, Christus Jezus
Romeinen 1:8 In de eerste plaats dank ik de God van mij dwars door Jezus Christus
Romeinen 7:25 Ik dank de God dwars door Jezus Christus, onze Heer!
Romeinen 16:27 De alleen wijze God is dwars door Jezus Christus de eer tot in de aionen!
Efeziërs 2:18 Dwars door Hem hebben wij beiden rustend in één Geest de toegang naar de Vader toe.
Colossenzen 3:17 God, de Vader, dankende dwars door Hem.
Hebreeën 7:25 Hij kan volkomen redden wie dwars door Hem tot de God naderen,
Hebreeën 13:15 Laten wij dwars door Hem voortdurend een lofoffer brengen aan de God,
1 Petrus 2:5 Geestelijke offers offeren, die aangenaam zijn voor de God dwars door Jezus Christus.
Vrede, Genade & Waarheid dwars door Jezus Christus
Johannes 1:17 De genade en de waarheid is dwars door Jezus Christus geworden.
Handelingen 10:36 Het woord, aan de zonen van Israël gezonden, verkondigt vrede dwars door Jezus
Christus,
Romeinen 5:21 De genade zal heersen dwars door gerechtigheid tot in het leven van de aioon, dwars
door Jezus Christus,
De redding verloopt dwars door Christus Jezus
Johannes 3:17 God heeft Zijn Zoon in de wereld (kosmos) gezonden opdat de wereld (kosmos) dwars
door Hem gered zou worden.
Romeinen 5:9 Wij zullen dwars door Hem gered worden,
Het geloven loopt dwars door Christus Jezus
Johannes 1:7 Opdat allen dwars door Hem geloven zouden.
Handelingen 3:16 Het geloof, dat dwars door Hem is,
2 Corinthiërs 3:4 Zo´n vertrouwen hebben wij dwars door Christus naar de God toe.
1 Petrus 1:21 Wie dwars door Hem gelooft tot in God,
Het echte leven verloopt dwars door Christus Jezus
1 Johannes 4:9 De God heeft Zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden, opdat wij zouden leven
dwars door Hem.
Alle consequenties van het geloofsleven lopen ook dwars door Jezus Christus
Romeinen 8:37 Wij zijn meer dan overwinnaars dwars door Hem die ons liefheeft.
2 Corinthiërs 1:5 onze troost (op het lijden) is dwars door Christus overvloedig.
Galaten 4:7 Jullie zijn zonen; en omdat je een zoon bent, daarom ben je ook erfgenaam van God dwars
door Christus heen.

Efeziërs 1:5 De God heeft ons tevoren dwars door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf
bestemd,
Filippenzen 1:11 De vrucht van de gerechtigheid, die dwars door Jezus Christus is,
Titus 3:5-6 Het bad van de wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest, die de God rijkelijk
over ons heeft uitgestort dwars door Jezus Christus,
Hebreeën 13:21 Terwijl God in jullie uitwerkt, wat een plezier voor Hem is, dwars door Jezus Christus.
God oordeelt dwars door Jezus Christus heen
Romeinen 2:16 Op de dag, dat de God het verborgene van de mensen zal oordelen dwars door Jezus
Christus,
Ook onze opstanding verloopt dwars door Jezus Christus
2 Corinthiërs 4:14 Wij weten dat de God, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons dwars door Jezus
zal opwekken,
Vader God is dus van alles de initiatiefnemer, die alles Zijn plaats geeft en Die dat doet dwars door Zijn
Zoon heen, de Middelaar tussen God en mensen.

9 - Christus Jezus kennen
In onze serie studies over de vraag wie God is hebben we al aandacht besteed aan het feit dat we Vader
God mogen kennen. Het blijkt dat er over Pappa in de christenheid al wat heel vreemde gedachten rond
gaan. We zien Hem vaak niet als de enig, unieke God. We hebben vaak een hard, afstandelijk idee van
God.
Mattheüs 25:24 Heer! ik kende U, dat U een hard mens bent,
Hier zien we in de gelijkenis, waar dit citaat uit is, dat deze dienstknecht echt het idee had zijn meester
te kennen. Hij kende hem, dacht hij, en wist dus maar al te goed dat hij een hard mens was. We weten
dat de Heer dit vertelt als een les over de verhouding tussen God en Zijn schepselen. We kennen Hem
wel, denken we, en dan komen we met onze omschrijving van Hem, die echt totaal als een tang op een
varken slaat. Christelijke godsdienst in optima forma.
1 Johannes 1: 4 & 8 God is Liefde!
Die God, die Liefde is, is door niemand waar te nemen.
Colossenzen 1:15 Christus Jezus is het beeld van de onzienlijke God,
1 Timotheüs 1:17 De Koning van de aionen, de onvergankelijke, onzienlijke, enige God,
Hebreeën 11:27 Hij (Mozes) bleef standvastig, als zag hij de Onzienlijke.
Als de enige God, die Liefde is, voor ons niet is waar te nemen, hoe kunnen wij Hem dan ooit kennen?
Die eerste tekst verraadt het al.
Colossenzen 1:15 Christus Jezus is het beeld van de onzienlijke God,
Christus Jezus, de Zoon van God, geeft God een gezicht. Dat doet Hij door een plaatje van God te zijn,
of zoals het hier staat: Het beeld te zijn van die onzienlijke God. Wat blijkt nou? Zo heb ik Christus Jezus
met al mijn evangelische toeters en bellen nooit gekend! Ik dacht dat Hijzelf God was. Dat God Hem
gewoon gebruikte als Mens om Zich aan de mensen bekend te maken, dat was nooit in mij opgekomen.
Met mijn hele idee dat ik Hem kende, bleek ik Hem helemaal niet te kennen. Vandaar ook dat de Schrift
niet alleen spreekt over het leren kennen van Vader God, maar ook over het kennen van de Zoon van
God, Christus Jezus.
De wereld kent de Zoon van God niet
Johannes 1:10 Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet
gekend.
Godsdienst kent de Zoon van God niet
Johannes 7:26 Zouden de oversten echt erkend hebben dat deze de Christus is?
Johannes 8:52 De Joden zeiden tegen Hem: Nu herkennen wij dat Jij (Christus Jezus) de duivel hebt.
Johannes 16:3 Dit zullen zij doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, en Mij ook al niet.
De Zoon van God wel kennen
Mattheüs 11:27 Niemand kent de Zoon dan de Vader, niemand kent ook de Vader dan de Zoon, en aan
wie de Zoon het wil openbaren.
Lukas 10:22 Niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en aan wie
de Zoon het zal willen openbaren.
Johannes 10:15 Zoals de Vader (God) Mij (Christus Jezus) kent, zo ken ik de Vader;
De Emmausgangers leerden de Zoon van God kennen
Lukas 24:16 Hun ogen werden gehouden dat zij Hem (Christus Jezus) niet kenden.
Lukas 24:31 Hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem (Christus Jezus);
Lukas 24:35 Zij vertelden … hoe Hij hun bekend was geworden in het breken van het brood.
De Zoon van God kennen als de Heilige van God
Johannes 6:69 Wij hebben geloofd en erkend dat U de Heilige van God bent.
De Zoon van God kennen als onze Heer & Redder
2 Petrus 1:8 De kennis van onze Heer Jezus Christus.
2 Petrus 2:20 De kennis van de Heer en Redder Jezus Christus,

De Zoon van God kennen heeft, vanwege Zijn beeld zijn van God, tot gevolg dat je ook Vader God
kent
Johannes 14:7 Als jullie Mij (Christus Jezus) gekend hadden, dan zouden jullie ook Mijn Vader (God)
gekend hebben; en vanaf nu kennen jullie Hem en hebben Hem gezien.
Johannes 14:9 Jezus zei tegen hem: Ben ik nou al zo lang bij je en ken je me nog niet, Filippus? Wie mij
gezien heeft, heeft de Vader gezien;
Het concreet kennen van Vader God en de Zoon van God is het leven van de aioon
Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, Die U gezonden hebt.
De Zoon van God kennen werkt praktisch iets uit (hier voor de Joodse gelovigen in het nieuwe
verbond)
1 Johannes 2:3-4 Hieraan kennen wij, dat wij Hem (Christus Jezus) gekend hebben, zo wij Zijn geboden
bewaren. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in Hem is de
waarheid niet;
1 Johannes 3:6 Iedereen, die zondigt, die heeft Hem (Christus Jezus) niet gezien, en heeft Hem niet
gekend.
De Zoon van God leren kennen in Zijn opstanding
Johannes 8:28 Jezus zei tegen hen: Als jullie de Zoon des mensen zullen verhoogd hebben, dan zullen
jullie erkennen dat Ik het ben, en dat Ik uit mijzelf niets doe; maar deze dingen spreek Ik, zoals de
Vader mij geleerd heeft.
Wij kennen de Zoon van God nu als de opgestane en verheerlijkte Heer in Gods rechterzij
2 Corinthiërs 5:16 Als we Christus naar het vlees gekend hebben, dan kennen we Hem nu niet meer naar
het vlees.
Onze hunkering naar het volledig kennen van de Zoon van God
Filippenzen 3:10 Opdat ik Hem (Christus Jezus) mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding, en de
gemeenschap aan Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordend;
Het einddoel van het kennen van de Zoon van God voor het lichaam van Christus
Efeziërs 4:13 Totdat wij allen zullen gekomen zijn tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de
Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volwassenheid van de volheid van Christus,
God is Liefde!
1 Johannes 1: 4 & 8 God is Liefde!
De onzienlijke God toont Zichzelf in Zijn Zoon.
Colossenzen 1:15 Christus Jezus is het beeld van de onzienlijke God,
Alle vier de Evangeliën door geeft de Zoon van God ons het grandioze plaatje van Vaders wervende
liefde. In zijn brieven tekent Paulus het heerlijke plaatje van de opgestane en verheerlijkte Heer in Gods
rechterzij.
Efeziërs 1:20 God heeft Christus uit de doden opgewekt; en Hij liet Hem zitten in Zijn rechterzij in de
hemelse gewesten,
Efeziërs 2:6 God heeft ons mee opgewekt, en heeft ons mee gezet in de hemel in Christus Jezus;
Colossenzen 3:1 Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten in de rechterzij van God.
Puur onverdiend mogen wij die heerlijke positie genieten met Christus in Gods rechterzij. Zoals destijds
het beeld van de onzienlijke God in de Persoon van de Zoon van God hier op aarde zichtbaar was, zo is
nog altijd dat beeld in jou en mij zichtbaar. Want zoals God genade werkte in Zijn geliefde Zoon, zo
werkt Hij nu genade in jou en mij. God is Liefde en die liefde is in ons hart uitgestort.
Romeinen 5: 5 De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is.
Die liefde werkt God nog altijd uit in jou en mij.
2 Corinthiërs 5:14 De liefde van Christus dringt ons;
Dezelfde liefde, die Christus dreef, dat drijft ons nu voort. Is er dan een oorzaak waardoor we onze
mond niet meer kunnen houden over die liefde? Jazeker! Het komt simpelweg omdat we tot de rotsvaste
overtuiging zijn gekomen dat Eén echt voor alle mensen gestorven is. Dus moet het wel zo zijn dat
iedereen mee gestorven is.

2 Corinthiërs 5:14 Omdat we tot het oordeel zijn gekomen dat daar waar één voor allen gestorven is,
allen dan dus ook gestorven zijn.
Vader God werkt Zijn liefde uit in Zijn Zoon. Dat is pure genade! Wij mogen die Zoon en daarmee ook
Vader God echt kennen. Dat is ook pure genade! Vader God, die Liefde is, stort Zich helemaal leeg in
ons. Wat een genade! Die liefde van Christus dringt ons dan ook puur omdat we dat geweldig perspectief
mogen zien dat Eén voor echt iedereen gestorven is, dus moet ook iedereen de gevolgen daarvan
ontvangen hebben. Wat een overvloeiende rijkdom van genade!

10 - Het belang van het kennen van God
Is het niet een beetje overtrokken om zo´n hele reeks studies te schrijven over wie God is en dan ook
nog wie Jezus is en dan zelfs nog wie de Geest is? Uiteindelijk gelooft toch zeker iedereen binnen het
Christendom in wel iets dergelijks? Waarom zou je daar nou zo moeilijk over doen?
Inderdaad, iedereen gelooft wel iets.
Kerkelijk vindt men het meestal prima zolang je maar erkent dat de godheid uit drie personen, de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest bestaat. Als je dat gewoon onderschrijft, dan doet verder niemand ergens
moeilijk over.
In de gewone dagelijkse praktijk vindt men het meestal prima als je maar in iets gelooft als god,
eventueel in jezelf. En ach, meestal vindt men die Jezus ook wel een prima gast. Hij had mogelijk wat
diplomatieker uit de hoek kunnen komen. Dan had hij niet zo´n ellendig einde gehad. Maar verder is die
gozer okay. En ach, die heilige geest????? Geen idee!!!!
Iedereen gelooft inderdaad wel iets en geloofden wij naar het oordeel van die godsdienstige meute nou
ook maar zo simpel, dan was er geen vuiltje aan de lucht. Waarom dan zo´n gewroet in Bijbelteksten om
God heel erg goed te leren kennen?
Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, die U gezonden hebt.
Tja, God wel of niet kennen is gewoon een kwestie van het echte leven of nep. Maar, laten we nou eens
kijken. Waar gaat het allemaal naartoe?
Psalmen 100:3 Weet dat Yahweh God is;
Jesaja 49:23 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Jesaja 60:16 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Jeremia 16:21 Zij zullen weten dat Mijn Naam is Yahweh.
Jeremia 31:34 Zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende:
Kent Yahweh! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt
Yahweh;
Ezechiël 6:7 Opdat jullie weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 6:10 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben;
Ezechiël 6:13 Dan zullen jullie weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 6:14 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 7:4 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 7:9 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 7:27 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 11:10 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 11:12 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 12:15 Zo zullen zij weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 12:16 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 12:20 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 13:9 Jullie zullen weten dat Ik Adonai Yahweh ben.
Ezechiël 13:14 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 13:21 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 13:23 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 14:8 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 15:7 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 16:62 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben;
Ezechiël 20:12 Opdat zij zouden weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 20:20 Opdat jullie weten dat Ik, Yahweh, jullie God ben.
Ezechiël 20:26 Ten einde dat zij zouden weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 20:38 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 20:42 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 20:44 Zo zullen jullie weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 22:16 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 23:49 Jullie zullen weten dat Ik Adonai Yahweh ben.
Ezechiël 24:24 Dan zullen jullie weten dat Ik Adonai Yahweh ben.
Ezechiël 24:27 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.

Ezechiël 25:5 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 25:7 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 25:11 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 25:17 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 26:6 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 28:22 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 28:23 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 28:24 Zij zullen weten dat Ik Adonai Yahweh ben.
Ezechiël 28:26 Zij zullen weten dat Ik, Yahweh, hun God ben.
Ezechiël 29:6 Alle inwoners van Egypte zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 29:9 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben;
Ezechiël 29:16 Zij zullen weten dat Ik Adonai Yahweh ben.
Ezechiël 29:21 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 30:8 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 30:19 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 30:25 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 30:26 Zo zullen zij weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 32:15 Zo zullen zij weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 33:29 Dan zullen zij weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 34:27 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 35:4 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 35:9 Zo zullen jullie weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 35:15 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 36:11 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 36:23 De heidenen zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 36:38 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 37:6 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 37:13 Jullie zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 37:28 De heidenen zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 38:16 Opdat de heidenen Mij kennen,
Ezechiël 38:23 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 39:6 Zij zullen weten dat Ik Yahweh ben.
Ezechiël 39:7 Ik zal Mijn heilige Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, …; en de
heidenen zullen weten dat Ik Yahweh ben,
Ezechiël 39:22 Zij van het huis Israëls zullen weten dat Ik, Yahweh, hun God ben,
Ezechiël 39:28 Dan zullen zij weten dat Ik, Yahweh, hun God ben,
Hosea 2:20 Jullie zullen Yahweh kennen,
Joël 3:17 Jullie zullen weten dat Ik, Yahweh, jullie God ben,
Uiteindelijk zal iedereen het weten: Vader God is Yahweh. Niemand hoeft Hem nog te leren kennen,
want ze zullen allemaal Hem kennen. Wat een grandioze toekomst!
Slaan we nu dat kennen van Vader God Yahweh en van de Zoon van God Christus Jezus over om op te
zoeken waar het over ons en onze taken gaat, dan slaan we de concrete reden waarom God ons Zijn
heilige Schriften heeft gegeven over. Dan kunnen we nog zo mooi de Schrift indelen, dan gaan we aan de
wezenlijke boodschap van de Schrift voorbij: Vader God, die Zich aan ons bekend maakt.

11 - De God & Vader van onze Heer Jezus Christus
Vinden jullie de titel van de huidige studie in deze serie “Wie Is God?” ook niet heel vreemd? Daar kom
je twee Persoonlijkheden tegen. Dat is persoon nummer één: onze Heer Jezus Christus. Maar die Heer
Jezus Christus van ons heeft een God en dat is Zijn Vader. Dat is persoon nummer twee en van die
Persoon getuigt de Schrift dat Hij God is, namelijk Vader God. Nou, ik vind dat nog altijd een beetje
lastig omdat ik tientallen jaren dit getuigenis van de Schrift bestreden heb. Dat raak je niet zomaar
kwijt.
Jullie kennen mij inmiddels al redelijk goed en dan weet je dat ik telkens maar weer inzoom op Gods
overweldigende rijkdommen van Zijn genade. Van wie komen Gods overweldigende genade en vrede?
Colosse 1:2 Genade en vrede zij jullie van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Die komen van zowel God, onze Vader, als van de Heer Jezus Christus. Ja, dat is raar! Als je dit heel
nauwkeurig leest en zeer serieus neemt dan kom je tot de stellige overtuiging dat die genade en vrede
zowel van de Vader komt als dat het van Jezus Christus afkomt. Twee personen dus. Het wordt hier ook
nog nader gepreciseerd door Paulus: De Vader is namelijk God en Jezus Christus is de Heer.
Paulus spreekt dus gewoon letterlijk over God, onze Vader en over de Heer Jezus Christus. Ik zal eerlijk
erkennen dat ik dit nog nooit eerder, al die vele tientallen jaren dat ik nu al de Heer ken en Zijn Woord
bestudeer, dat ik dit nog nooit zo serieus genomen heb terwijl ik dacht dat dit wel zo het geval was.
Gelovigen, die een logische consequentie trokken uit deze duidelijke uitspraak van Paulus heb ik in het
verleden zelfs uitermate stevig met woorden bestreden. Maar wat moet je met deze uitspraak van
Paulus? Maar gewoon aan de kant schuiven als volslagen oninteressant en veel te rationeel? Het gaat hier
wel over wie God is! Toch? Dat lijkt toch essentieel voor ons geloof! Of niet?
Nou, wellicht is dit een enkele “Slip Of The Pen” van Paulus? Misschien dat we deze uitspraak van Paulus
toch maar gewoon als die enkele uitzondering moeten opvatten, die de regel bevestigt dat elk
Schriftwoord door God is ingegeven? Zo werkt het toch bij elk menselijk product? Tja…… ach, tja….. Het
probleem is dat we dit als Bijbelgelovigen nou juist niet zien als een menselijk product! God zelf spreekt
door Zijn woord! Elk woord (in de grondtekst) is van Hem. Hier noemt God zichzelf onze Vader en Jezus
Christus noemt Hij daarnaast onze Heer. Door Gods Geest geïnspireerd neergeschreven.
Is het onderscheid maken tussen God, de Vader, en Jezus Christus, de Heer, een uitglijder van de
bovenste plan van Paulus? Nee. Wanneer we concreet het nieuwe testament nemen als het
gezaghebbende woord van God, dan zullen we ook onze eigen tegenwerpingen op dit gebied moeten
inleveren. Het is bij zowel Paulus als Petrus het gebruikelijke geloof in God dat ze alleen de Vader als
God aanspreken en de Zoon dus bewust die titel onthouden.
Romeinen 15:6 Opdat jullie eendrachtig, uit één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus
verheerlijken.
2 Corinthiërs 1:3 Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der
barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
2 Corinthiërs 11:31 De God en Vader van de Heer Jezus, Hij, die geprezen is tot in de aionen, weet dat
ik niet lieg.
Efeziërs 1:3 Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus.
Colossenzen 1:3 Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, als wij voor jullie
bidden,
1 Petrus 1:3 Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die, naar Zijn grote
barmhartigheid, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus
uit de doden,
Hier hebben we dus tot zes keer aan toe die benaming zoals we die al gelijk in de titel van deze studie
tegenkwamen. Op zo´n zesvoudig getuigenis van zowel Paulus als Petrus staat deze zaak dus wel
spijkervast. Onze God is dus zowel de Vader als de God van onze Heer Jezus Christus. Ja, let goed op! Er
staat hier niet alleen telkens dat Vader God de enige God voor ons is, dat is ook een feit, maar dat Vader
God dat tevens is voor Zijn Zoon, onze Heer Christus Jezus. Zijn Vader is Zijn God! Kan het verschil en
onderscheid nog duidelijker geformuleerd worden dan zoals de Schrift er hier over spreekt?

Nu hebben we van hen allebei, van zowel God als van onze Heer, voor ons hele bestaan genade en vrede,
waar we uit leven mogen. God werkt namelijk dat plan van genade uit in jou en mij en Hij doet dat via
Zijn Zoon, Christus Jezus in ons. Is dat niet een grandioos heerlijke rijkdom van genade?!

12 - Naam van de Vader, Zoon & Heilige Geest
Als je voorgaande studies in de serie “Wie is God?” hebt doorgelezen, dan ontdek je dat het op zich
vanuit de Schrift enorm vanzelfsprekend is om de Zoon van God niet te zien als God de Zoon. Toch heb ik
dat tientallen jaren als evangelisch christen verkondigd en verdedigd. Ik had geen antwoorden op al de
overduidelijke uitspraken van de Schrift, die ik hiervoor heb laten spreken, maar het gekke feit deed
zich voor dat ik al die teksten wel kon lezen, maar dat toch wat er nou eigenlijk zo klaar en helder stond
niet tot me doordrong. Ik bleef er frictie mee houden. De reden daarvan waren uitspraken in de Schrift,
die in mijn oren klonken als overtuigende verkondigers van het tegenovergestelde. Die uitspraken wil ik
vanaf nu een tijdlang de revue laten passeren omdat ik vermoed dat ik niet de enige daarin ben.
Mattheüs 28:19 Maakt alle volken tot discipelen door hen te dopen tot in de naam van de Vader en van
de Zoon en van de Heilige Geest,
Voor mij was dit altijd een overduidelijk spreken van de Heer zelf over de ene naam, die bestaat uit de
Vader, Zoon en Heilige Geest. Een eenheid dus, die bestond uit drie personen. Dat kan je dan dus de
drie-eenheid noemen, wat de christenheid dan ook doet. Daar deed ik niet aan mee omdat ik die
uitdrukking nergens in de Schrift tegenkwam, maar de gedachte op zich, n.a.v. deze uitspraak van de
Heer zelf, leefde voluit in mij.
Alvast een prikkelend voorbeeld mijnerzijds:
Ik zit me zo in te denken dat de verkiezingen geweest zijn en de verkenner een tijdlang heeft gebruikt
om her en der te snuffelen, de formatiebesprekingen na maanden gesteggel ook nog eens iets heeft
opgeleverd en dan verschijnt de kersverse nieuwe Minister President Mark Rutte voor de camera´s om
het land toe te spreken. Hij begint:
“Uit naam van de koning, de gloednieuwe coalitie en het volk mag ik u allen vandaag het heugelijk feit
mededelen dat ik opnieuw de touwtjes van jullie allemaal met dit prachtig samenspel van partijen in
handen heb.”
Even voor alle duidelijkheid: Dit is fictie! Ook draait het mij met dit voorbeeld niet om de nieuwe
premier van het land, ook al denk hijzelf natuurlijk van wel. Het draait momenteel enkel en alleen om
die hele vreemde uitdrukking: “Uit naam van de koning, de gloednieuwe coalitie en het volk.” Het
woordje “Naam” is enkelvoud. Is daarmee de conclusie gerechtvaardigd dat de koning, de gloednieuwe
coalitie en het volk één en dezelfde is? Dus, zou Willem Alexander ons zijn, oftewel het volk? Of anders
gezegd: Vormt het vreemde samenspel van politieke partijen met sterk uiteenlopende overtuigingen en
plannen, die men de gloednieuwe coalitie noemt, nu dan toch onze koning of zijn ze toevallig gewoon
maar het volk?
Nee, Premier Mark Rutte spreekt in deze pure fantasie in de naam van de koning (dat is één) en van de
gloednieuwe coalitie (dat is twee) en van het volk (dat is drie). We hebben drie totaal verschillende
grootheden, die in dit voorbeeld echter wel samenwerken, maar absoluut niet hetzelfde zijn en dus ook
niet uitwisselbaar zijn. Gaan we dus helemaal uit van de tekst in Mattheus 28: 19, zoals die hierboven
staat, dan zou dat nog altijd een vreemde draai zijn als we daar een soort drie-eenheid in zouden zien.
Maar nu……..!!!!
Nu gewoon de vraag: “Wat zegt de Schrift?”.
Het is heel opvallend dat de oudste handschriften van de Bijbel niet dateren van voor de vierde eeuw. De
Alexandrinus, Sinaiticus en de Vaticanus stammen allemaal uit die tijd. Wat voor tijd was dat? Dat was de
tijd van het concilie van Nicea, dat plaatsvond in 325 na Christus. De tijd van wat je wel de tijd van de
samenstelling van de officiële kerkleer zou kunnen noemen.
Valt er dan helemaal niks terug te vinden van wat Paulus en de zijnen concreet als de Schriften hebben
samengesteld? Jawel! Er zijn uit veel vroegere tijd geschriften waarin de Schrift geciteerd wordt. Voor
ons is van belang dat ook dit vers Mattheus 28: 19 regelmatig langskomt in die oudere geschriften.
Eusebius van Caesarea, die leefde van 260 tot 340 na Christus heeft bijvoorbeeld de volgende weergave
van deze tekst:
Mattheus 28: 19 Maakt alle volken tot discipelen in Mijn naam en leert hen onderhouden al wat Ik u
bevolen heb.

Begrijp me goed. Ik citeer niet een mening of leerstellige opvatting van deze Eusebius. Het kleine beetje
wat ik daarvan gezien heb lopen onze visies nogal eens uiteen. Het gaat mij om de opvallend andere
weergave van de tekst, die hij simpelweg citeert uit de Schrift, een Schrift die dus ouder is dan de ons
bekende handschriften en dus dichter bij het origineel staat.
Mattheus 28: 19 Maakt alle volken tot discipelen in Mijn naam en leert hen onderhouden al wat Ik u
bevolen heb.
De opdracht hier is dus om als joodse gelovigen naar de heidenvolkeren te gaan en al die volkeren d.m.v.
onderwijs tot volgelingen van de Heer te maken. De uitvoering daarvan gebeurt dan in Christus Jezus
naam, oftewel het hele gezag van de Heer lag in de uitvoering van die taak. Het onderwerp van dit
onderwijs volgt dan ook logischerwijs, namelijk dat ze die heidenvolkeren leren om alles wat de Heer
bevolen had ook te onderhouden. Dit is de kenmerkende profetische taak van Israël onder het nieuwe
verbond.
Wat ontbreekt er echter in dit citaat van Mattheus 28: 19? Je leest niks over een doop en er is ook geen
enkele zwijm van spreken over een soort van drie-eenheid. Maar stel nou dat ik er helemaal naast zit.
Dat kan heel goed hoor! Ik heb er al zo vaak naast gezeten. Dus, wat nou als die opdracht van de Heer
inderdaad een soort missie inhoudt om alle heidenvolkeren te dopen in één of andere drie-enige naam?
Waarom is er dan ook echt niet eentje van de apostelen van de Heer een beetje gehoorzaam geweest op
dit gebied? Geen sprankje Bijbels bewijs dat hier ook maar ooit iets van verwerkelijkt is of zal worden.
Ook de profeten spreken niet over een toekomstige vervulling van wat hier staat. Niets! De uitspraak in
dit vers wordt totaal genegeerd in de uitvoering in Handelingen, maar ook in de leerstellige brieven,
waar de inhoud van het dopen verder uitgelegd wordt. Deze toegevoegde woorden in de tekst hebben
dus een hoog fraudegehalte.
Profetisch is feitelijk nog nooit voldaan aan de opdracht om alle volkeren tot discipelen van de Heer te
maken. Dat gaat wel degelijk in de profetische toekomst plaatsvinden, maar er was wel al een soort
voorloper.
1 Corinthiërs 15:8 Het allerlaatst van allen is Hij (de opgestane Heer) ook aan mij (Paulus), als aan een
te vroeg geborene, verschenen.
Paulus geeft hier dus aan dat hij de allerlaatste was, die de gave van apostel werd doordat hij de Heer
gezien had. In zijn dienst was hij echter een te vroeg geborene. Een soort couveusekindje. Hoezo was hij
een couveusekindje? Profetisch zou de tijd nog even wachten dat Israël haar dienst aan de heidenen zou
beginnen, maar Paulus zou persoonlijk die taak wel al vervullen. In zekere zin: Te vroeg geboren.
Mattheus 28: 19 Maakt alle volken tot discipelen in Mijn naam en leert hen onderhouden al wat Ik u
bevolen heb.
Die taak van Israël naar de heidenvolkeren toe is tot nu toe uitsluitend door Paulus vervuld. Alle volkeren
zijn onder zijn bediening nog niet allemaal discipelen geworden. Dat ligt nog in het verschiet. Paulus is
er wel op uit gegaan als apostel van de heidenen.
2 Timotheüs 1:11 Ik ben aangesteld tot prediker, apostel en leraar van de heidenvolken.
Maar hoe zat het dan met die doopopdracht. Die hoorde volgens onze frauduleuze weergave toch bij
deze opdracht?
1 Corinthiërs 1:17 Christus heeft mij (Paulus) niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te
verkondigen;
Maar Christus heeft hier toch zeker juist aan die opdracht om naar de heidenen te gaan de doop als iets
onlosmakelijks verbonden? Ja, wel als we de door de kerk aangepaste tekst (de frauduleuze
toevoegingen) moeten geloven. Maar de Heer heeft die verbinding nooit gelegd.
Mattheus 28: 19 Maakt alle volken tot discipelen in Mijn naam en leert hen onderhouden al wat Ik u
bevolen heb.

13 - Aanbidding van de Zoon van God
We zijn in de vorige studie in deze reeks over de vraag “wie is God” begonnen met Bijbelgedeeltes door
te nemen, die vroeger voor mij doorslaggevend waren in mijn stellige overtuiging dat Jezus God is. Mijn
gedachte was dat je toch wel als vanzelfsprekend mag aannemen dat als de Schrift zo uitgebreid spreekt
over de aanbidding van de Heer Jezus Christus, dat je dan ook rustig van God de Zoon kan spreken. Maar
nu is mijn vraag of dat ook werkelijk klopt.
Spreekt de Schrift over het aanbidden van de Zoon van God?
Mattheüs 2:2 Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben Zijn ster in het Oosten gezien, en
zijn gekomen om Hem te aanbidden.
Mattheüs 2:8 Als jullie het gevonden hebben, bericht het mij dan, opdat ik ook kom om het te
aanbidden.
Mattheüs 2:11 Toen ze neervielen hebben zij Hem aangebeden.
Mattheüs 8:2 Een melaatse kwam, en aanbad Hem,
Mattheüs 9:18 Een overste kwam en aanbad Hem,
Mattheüs 14:33 Die in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem,
Mattheüs 15:25 Zij kwam en aanbad Hem,
Mattheüs 20:20 De moeder van de zonen van Zebedeüs kwam tot Hem met haar zonen, Hem
aanbiddende…
Mattheüs 28:9 Zij grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.
Mattheüs 28:17 Als zij Hem zagen, baden zij Hem aan,
Markus 5:6 Hij liep op Jezus toe en aanbad Hem.
Markus 15:19 Zij sloegen Zijn hoofd met een rietstok, en bespogen Hem, en vallende op de knieën,
aanbaden zij Hem.
Lukas 24:52 Zij aanbaden Hem,
Hebreeën 1:6 Als Hij (God) opnieuw de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle
engelen van God Hem aanbidden.
Johannes 9:38 Hij zei: Ik geloof, Heer! En hij aanbad Hem.
Jazeker, de Schrift spreekt overduidelijk over een aanbidden van de Zoon van God, Christus Jezus.
Hoe staat het dan met de aanbidding van God, de Vader zelf?:
Johannes 4:20-24 Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden; en nou zegt U dat te Jeruzalem de
plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof mij, er komt een uur dat je
niet op deze berg, en ook niet te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Jullie aanbidden wat je niet
weet; wij aanbidden wat wij weten; want de redding is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is
er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de Vader zoekt hen
die Hem zo aanbidden. God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en
waarheid.
Johannes 12:20 Er waren enkele Grieken onder hen, die opkwamen om op het feest te aanbidden;
Handelingen 8:27 Een Moorman…. was gekomen om te aanbidden in Jeruzalem;
Handelingen 24:11 Het is niet meer dan twaalf dagen geleden dat ik naar Jeruzalem ben opgekomen om
te aanbidden;
1 Corinthiërs 14:25 Hij zal God aanbidden en verkondigen dat God echt in jullie midden is.
Hebreeën 11:21 Door het geloof heeft Jakob aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf.
Openbaring 4:10 Ze aanbaden Hem, Die leeft tot in de aionen van de aionen,
Openbaring 5:14 Ze aanbaden Hem, Die leeft tot in de aionen van de aionen.
Openbaring 7:11 Ze vielen voor de troon op hun gezicht, en aanbaden God,
Openbaring 11:1 Meet de tempel van God en het altaar, en hen, die daarin aanbidden.
Openbaring 11:16 Zij vielen op hun gezicht, en aanbaden God,
Openbaring 14:7 Aanbidt Hem, Die de hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren
gemaakt heeft.
Openbaring 15:4 Alle volken zullen komen, en voor U aanbidden;
Openbaring 19:4 Ze aanbaden God, Die op de troon zat, zeggende: Amen, Halleluja!
Openbaring 22:9 Aanbid God!
Jazeker, de Schrift spreekt overduidelijk over een aanbidden van God de Vader zelf.
Mijn gedachte dat je rustig mag aannemen dat als de Schrift net zo uitgebreid spreekt over de
aanbidding van de Heer Jezus Christus als over God de Vader, dat je dan ook rustig van God de Zoon kan

spreken, lijkt hiermee bevestigd te worden. Is dit een juiste conclusie? En als dat waar zou zijn, hoe
krijg je dan al die uitgesproken Bijbelse getuigenissen dat er maar één God is, namelijk de Vader en één
Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, daarmee in overeenstemming? We zetten
daarom maar gewoon onze zoektocht voort.
Hoe staat het met de aanbidding van afgoden?:
Handelingen 7:43 De afbeeldingen die jullie gemaakt hebben om die te aanbidden.
Openbaring 9:20 Opdat ze niet aanbaden de boze geesten en de gouden, zilveren, koperen, stenen en
houten afgoden, die niet kunnen zien, niet kunnen horen, en niet kunnen gaan;
Nou, de Schrift spreekt inderdaad over een aanbidden van afgoden.
Hoe staat het met de aanbidding van satan, de antichrist & zijn beeld?:
Openbaring 13:4 Zij aanbaden de draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest,
zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan tegen hem oorlog voeren?
Openbaring 13:8 Allen, die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, van wie de namen niet zijn
opgeschreven in het boek des levens van het Lam, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
Openbaring 13:12 Het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens
dodelijke wonde genezen was.
Openbaring 13:15 Het zou maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden,
gedood zouden worden.
Openbaring 14:9 Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, …
Openbaring 14:11 Zij hebben geen dag en nacht rust, die het beest aanbidden en zijn beeld,
Openbaring 16:2 De mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.
Openbaring 19:20 Hen, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden.
Openbaring 20:4 Hen die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden …
De Schrift spreekt eveneens over de aanbidding van satan, de antichrist & zijn beeld.
Het feit dat er in de Schrift gesproken wordt over aanbidding van afgoden, zowel als de satan, de
antichrist en zijn beeld lijkt nog veel sterker te bevestigen dat aanbidding, zoals die hier zich afspeelt,
wijst op een goddelijke verering, die alleen God toekomt. Bij afgoden, satan, de antichrist en zijn beeld
noemt de Schrift de aanbidding namelijk wel, maar wijst het die aanbidding ook gelijk helemaal af.
Alleen God lijkt recht te hebben op aanbidding en dus zou zowel Vader als Zoon God zijn. Nou, zoals
Peter R. de Vries zou zeggen: “Er is meer!!!!” De Schrift heeft nog veel meer in petto over aanbidding.
Hoe staat het met de aanbidding van Petrus en de engelen?:
Handelingen 10: 25-26 Toen Petrus binnenkwam liep Cornelius hem tegemoet, viel aan zijn voeten en
aanbad hem. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook een mens.
Openbaring 19:10 Ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zei: Doe dat niet; ik ben
je mededienstknecht,
De Schrift spreekt ook weer over de aanbidding van Petrus en de engelen, maar Petrus en de engelen
accepteerden die aanbidding niet. Maar, er is meer!!!! Dat “meer” blijkt dan opeens te getuigen van de
werkelijke inhoud van het werkwoord “aanbidden”. Het aanbidden in de volgende en laatste groep
ontsluit de ware betekenis van dit aanbidden.
Hoe staat het met de aanbidding van de baas van de slaaf en van de gelovigen in de Dag des Heren?:
Mattheüs 18:26 De slaaf viel neer en aanbad hem (zijn meester),
Openbaring 3:9 Ik (Christus Jezus) zal maken, dat zij zullen komen, en voor jullie voeten aanbidden,
en bekennen, dat Ik jullie liefheb.
De Schrift spreekt dus overduidelijk over de aanbidding van de meester van de slaaf en van die
toekomstige gelovigen. Ditmaal doet de Schrift dit helemaal niet af met een afwijzing van deze
aanbidding. Nee, dat zal je nergens vinden omdat het prima is wat je hier tegenkomt. Daar is niks aan
fout! Toch is die meester niet God! Toch zijn die gelovigen niet God! Dat zou een belachelijke conclusie
zijn. Dit toont al gelijk aan dat die sprong die we maken door bij aanbidding direct aan goddelijkheid te
denken wel fout is.
Openbaring 3:9 Ik (Christus Jezus) zal maken, dat zij zullen komen, en voor jullie voeten aanbidden,
en bekennen, dat Ik jullie liefheb.
Het is boeiend om te ontdekken wat er precies bedoeld wordt met het aanbidden van de gelovigen in
Openbaringen. Dat wordt namelijk gelijk duidelijk wanneer we naar het profetisch spreken in het oude
testament over precies dezelfde gebeurtenis luisteren.

Jesaja 45:14 Dus spreekt Yahweh: De handel van de Egyptenaren en de winst van de Moren en Sabeërs,
die rijzige lieden, zullen naar jullie toekomen en voor jullie zijn; zij zullen jullie volgen, in boeien
zullen zij gaan, en voor jullie neervallen, en jullie smeken; want God is met jullie, en er is anders geen
God meer.
Jesaja 60:14 Ook zullen neergebogen naar jullie toekomen, die jullie onderdrukt hebben; en allen, die
jullie gelasterd hebben, zullen voor jullie voeten neervallen, en zullen jullie de stad van Yahweh
noemen, het Sion van de Heilige van Israël.
Het is een neervallen voor hun voeten. Het heeft niks te maken met het brengen van lofoffers o.i.d. Dit
geeft dus aan dat deze Joodse gelovigen eindelijk erkenning van de andere volkeren zullen krijgen dat
Yahweh met hen is. Ze verwachten echt geen lofprijzingsdienst aan hen gericht. Wat er hier wel gaat
gebeuren onder de heidenvolkeren naar deze joodse gelovigen toe is waar Paulus al over schreef:
1 Corinthiërs 14:24 Als allen profeteren en er komt een ongelovige of een onkundige binnen, dan wordt
hij door allen overtuigd, door allen beoordeeld;
De heidenen zullen bij het beluisteren van de woorden Gods vanuit deze joodse gelovigen tot de
erkenning komen: Hier is God aan het werk! Vandaar dat ze neerbuigen, oftewel aanbidden.
De werkelijke betekenis van aanbidden:
In het gebruik van het woord “aanbidden” in Openbaring 3: 9 blijkt overduidelijk wat de wezenlijke
betekenis van dit Griekse werkwoord “proskuneo” inhoudt. Twee delen:
“pro” = “bij”, “tegen”, “aan”, “naar” of “tot op”.
“kuoon” = “hond” of “kussen”. (Zoals de hond de hand van de meester likt)
Het is dus het eren van de hogere in rang, zoals bij de meester van de slaaf, zoals bij de echte gelovigen
in Openbaring, zoals bij Christus Jezus, de Zoon van God en zoals bij God de Vader zelf. Het woord
“aanbidden” zegt op zich helemaal niks over het wel of niet God zijn. Niet bij die meester, niet bij die
toekomstige gelovigen en zelfs niet bij Vader God. Het geeft wel aan dat Hij boven ons staat en dat is
ook het geval bij de Zoon van God, Christus Jezus.
Let op!!! Voor Christus Jezus is er een totdat in die aanbidding, dus in die erkenning van heerschappij.
1 Corinthiërs 15:28 Wanneer hem alle dingen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen
zijn aan Hem, die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Dan is er nog maar Eén die aanbidding ontvangt: God, de Vader, alles in allen. Daar gaat het hele plan
van God naartoe.

14 - Het geheim van de godsvrucht
In de vorige twee studies in deze reeks over wie God is besprak ik Bijbelgedeeltes, die mij in het
verleden sterk overtuigden van de Godheid van Jezus Christus. Ik heb alle jaren door steeds gemerkt dat
de Bijbeltekst, die ik vandaag in deze studie wil onderzoeken, voor heel veel gelovigen doorslaggevend is
in hun opvatting over God de Zoon. Die lading heeft deze tekst voor mij nooit gehad omdat ik ook in de
tijd dat ik in de godheid van de Zoon van God geloofde daarvoor niet kon afwijken naar woorden in een
tekst, die er officieel helemaal niet stonden. Ook in die tijd stond dat in mijn denken toch wel een
beetje voor onderwijsbedrog.
Ik kies, om nu maar te beginnen, gelijk voor een vertaling waar de tekst zo is omgebogen dat het
ondubbelzinnig aangeeft dat Christus Jezus God zou zijn:
(Staten vertaling) 1 Timotheüs 3:16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is
groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is
gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
Dat staat er toch maar eventjes: “God is geopenbaard in het vlees”.
Tja, het staat er wel in de Staten vertaling. Staat het er ook in de Schrift? Als je een interlineair of
concordante vertaling hebt, loop het na! Onderzoek het echt! Het blijkt er niet te staan! Maar laten we
maar eens even enkele andere vertalingen er naast leggen.
NBG vertaling: Buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht; Die Zich geopenbaard heeft in
het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de
heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.
Leidse vertaling: Groot is ontegenzeglijk het heilsgeheim der vroomheid: hij die verschenen is in het
vlees, gerechtvaardigd door den Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de heidenen, gelovig in
de wereld aangenomen, opgenomen in heerlijkheid.
Katholieke Petrus Canisiusvertaling: Groot is het geheim van de godsdienst, zoals het eensgezind wordt
beleden: Hij verscheen in het Vlees, Werd gerechtvaardigd door den Geest; Hij werd door de Engelen
aanschouwd, Onder de heidenen gepreekt; Hij werd in de wereld gelovig aanvaard, En opgenomen in de
heerlijkheid.
En hoe klinkt deze tekst nou helemaal ruw, onbewerkt, regelrecht overgezet uit de Griekse grondtekst
naar ons Nederlands? (Onmogelijk om dan een mooi in het Nederlands lopende zin te krijgen, maar wel
zo exact mogelijk).
En zoals betaamd wordt: groot is het van de eerbiedigheid geheim, dat werd openbaar gemaakt in
vlees, werd gerechtvaardigd in geest, werd gezien door boodschappers, werd geproclameerd in natiën,
werd geloofd in wereld, werd opgenomen in heerlijkheid.
Okay, dat is geen mooi Nederlands, maar vergeleken met al de diverse vertalingen begrijpen we het wel.
Maar één ding valt onmiddellijk op. In het originele handschrift is de vermelding “GOD” niet aanwezig.
Wat blijkt? Het geheim van de eerbied, of (zoals de Katholieken het vertalen) het geheim van de
godsdienst zoals het eensgezind wordt beleden, of (zoals de Leidse vertaling het weergeeft) het geheim
van de vroomheid, of zoals gewoon in de NBG: Het geheim van de godsvrucht is Christus Jezus, die in het
vlees gekomen is.
Er is echter nog iets opvallends. Het geheim van godsvrucht is niet zozeer dat Jezus Christus in het vlees
is gekomen. Van dat in het vlees verschijnen als Jezus Christus getuigen alle vier de Evangeliën. Er staat
echter dat Hij in het vlees “GEOPENBAARD” is. Er was dus eerst iets verborgen, dat nu zichtbaar
geworden is. Wat was er nou in het begin verborgen terwijl het er wel was?
Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was op God gericht, en God was het Woord.
Ja inderdaad, ik geef het eind van deze tekst weer als “God was het Woord”. Waarom gooi ik nou die
volgorde van woorden opeens om hè? Gewoon omdat die volgorde nou eenmaal zo in de grondtekst staat.
Eigenlijk heel simpel dus. Maar de kerkleer over de godheid van Jezus moest bevestigd worden en dus
gooide men in de diverse vertalingen die tekst helemaal om. Tja, een studie apart. En daarom gaan we
daar dus in de volgende studie mee aan de slag.
Johannes 1:1

In het begin was het Woord en het Woord was op God gericht, en God was het Woord.

God bediende zich dus eerst van het Woord om Zich bekend te maken. Dat gebeurde tamelijk verborgen
voor de wereld, maar toen kwam Christus Jezus.
Johannes 1:14 Het Woord werd vlees en sloeg Zijn tent op onder ons. En wij staarden naar Zijn
heerlijkheid, een heerlijkheid als van een eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.”
Jezus is dat vleesgeworden Woord. Toen Hij dus 2.000 jaar geleden hier op aarde als baby geboren werd
is dat geopenbaard. Dat is het geheim van de godsvrucht.
De zoon van God is dus het geheim van de godsvrucht. Nou is dit woordje “godsvrucht” op zich al een
behoorlijk lastig woordje. Het behoort eigenlijk altijd, ECHT ALTIJD!!!, uitgelegd te worden. Je kan het
niet zomaar in een bespreking van zo´n Bijbeltekst overslaan. En laat dat nou juist meestal wel
gebeuren! Nee! Sla het niet over! Het is namelijk geen woord dat je in het gewone spraakgebruik
tegenkomt. Het is puur een woord dat we gereserveerd hebben voor de godsdienst en voor de Bijbel en
daarmee dus volslagen onbekend is, ook onder christenen.
Zo was er bijvoorbeeld laatst een voetbalwedstrijd, waarbij Oranje blijkbaar een beetje gefaald heeft
(ik heb er niet zoveel verstand van). Achter elkaar allerlei besprekingen over die wedstrijd op TV.
Niemand was er, echt niemand, die zich afvroeg of er nog een godsvruchtig balletje geschopt was. Het
hele woord is niet ter sprake gekomen.
We hebben ook net een verkiezing achter de rug. Hele debatten op TV. Hele discussies op Facebook.
Artikel op artikel vulden de kranten. Geen moment is de vraag opgekomen of het partijprogramma van
Groen Links wel godsvruchtig was. Zelfs de SGP kwam daar niet mee. Die vraag zou ook alleen maar een
wedervraag opleveren, namelijk: “Huhhhhh????” Godsvrucht is een woord wat wel een klank heeft, maar
voor de niet godsdienstig ingewijde volkomen inhoudsloos is.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat als de gemiddelde gelovige leest over Christus Jezus als het geheim
van de godsvrucht, dat men dan eigenlijk gelijk het meest nabijgelegen woord dat men wel begrijpt,
namelijk “God” daarin hoort. Zoiets als: “Wil je een geheim weten over God: Hij is geopenbaard in het
vlees!” Dat staat er niet, maar het is wel begrijpelijk dat de ruime meerderheid dit erin hoort en er dus
leerstellig ook instinkt.
Nee, God is niet geopenbaard in het vlees. Christus is het geheim van de godsvrucht. De godsvrucht! Wat
bedoelt de Schrift met dat vreemde woord. Als we dit woordje gaan ontleden, dan komen we heel gek
juist tot een antwoord, dat het antwoord helemaal niet is. Zo lastig zit dit godsdienstig woordje ook nog
eens in elkaar. Het is namelijk niet de vrucht van God, ook al zou dat voor mij de logische gevolgtrekking
zijn van dit Nederlandse woord. Nee, het is niet de vrucht van God. Absoluut niet!
Tja, de Schrift zelf is zo simpel, eigenlijk zo makkelijk te begrijpen. Weet je waarom je nu
waarschijnlijk protesteert? Omdat het jargon van de vertalers van de Bijbel het zo onmogelijk lastig
gemaakt heeft. Maar laten we eens kijken wat dat lastige woordje “godsvrucht” nou eigenlijk betekent.
Dit woordje “Godsvrucht” heeft dus niks met vrucht te maken. Het is niet de vrucht van God. De hele
uitdrukking “God” zit ook al helemaal niet in dat woord. Bekijken we echter het echte Griekse
grondwoord dan komen we een populaire voetballer uit het verleden tegen: “Eusebeo”. Dat is het
Griekse woord, dat Paulus hier gebruikt. Het bestaat uit twee delen:
1/ “Eu” = “goed”
2/ “Sebomai” = ontzag of respect hebben
De godsvrucht is dus een goede manier van ontzag hebben. Je kan dus ook een slechte manier hebben.
Dat is als je ontzag tegen al het beter weten in toch afdwingt. Dan is er wel een soort van ontzag, maar
er zit geen greintje warmte of hartelijkheid in. Hier draait het echter om ontzag dat vanuit de goede
bron gewonnen wordt. Het spontane ontzag omdat iemand dat van harte waard is.
Wat is nou die goede manier van ontzag? Nee, dit is echt de vraag helemaal fout stellen! Dit geheim van
dat goede ontzag is namelijk niet iets. Dit geheim is een Persoon! Het is Christus Jezus zelf. Hij is
geopenbaard in het vlees. Dus wanneer we heel eenvoudig de Bijbeltekst zelf volgen, dan krijgen we
vanzelf de uitleg wie die verborgenheid van het goede ontzag (de godsvrucht) is. De geweldige uiting van
respect of ontzag zit hem dus niet in afgedwongen ontzag. Dat heet nou juist een schijn van godsvrucht
(oftewel een schijn van goed ontzag).
2 Timotheüs 3:5 Zij hebben de schijn van godsvrucht (een goed ontzag), maar verloochenen haar kracht.

Is het je nooit opgevallen dat de eerste verleiding in de mensengeschiedenis niet een verleiding tot iets
negatiefs was? Eva werd verleidt om iets goeds te doen. Adam en Eva leefden in gemeenschap met God.
Beter dan dat kan je het niet krijgen. Toen kwam de slang die haar vertelde dat ze als God zou worden
als ze alleen maar van die vrucht at. Eva nam niet van die boom omdat ze God wilde afwijzen!
Integendeel, ze nam van die boom omdat het haar goed leek om dat onderscheid tussen goed en kwaad
te bezitten. Zo had ze een veel duidelijker gedragssysteem voor goed en kwaad, waarbij ze haar eigen
vrije keuze om God te dienen duidelijk kon laten uitkomen. Haar idee was dus dat ze nu met haar eigen
vrije wil de juiste keuzes voor God kon maken. Een behoorlijke instinker! Hier heb je de start van die
schijn van godsvrucht!
De primaire zonde was dus een poging om iets goeds te doen. Met de morele keuze tussen goed en
kwaad zou ze steeds meer op God gaan lijken. Een groei die in die ethisch ‘christelijke’ prediking nog
altijd doorklinkt. Die prediking levert een schijn van godsvrucht op, waardoor men keuzes maakt om
goed te leven voor God.
Nee, die grandioze uiting van respect of ontzag (de godsvrucht) zit hem geheel en al in de persoon van
Christus Jezus zelf! Wat een heerlijke boodschap! Zoals God Zijn genade door Zijn Zoon uitwerkte tijdens
Zijn rondgang hier op aarde, zo werkt God nu Zijn genade nog altijd voluit in en door ons uit via de Zoon
van God, Christus Jezus, Hij, die geopenbaard is in het vlees.
God heeft jou nooit geroepen om je nu helemaal te richten op goede daden. (Ik weet het. Dit klinkt
weer erg revolutionair binnen het christelijke denken) God zoekt bij jou niet die pogingen om toch
vooral niks met het kwaad te maken te hebben. Godsvrucht (Het goede ontzag voor God) ligt simpelweg
vast in de Persoon van Christus Jezus! Dat is wat Paulus in deze tekst aangeeft. Waarom zouden we dat
negeren? Het idee om dat te kunnen bereiken door uit de buurt van kwaad te blijven en telkens goede
dingen te doen is diezelfde instinker, waar Eva ook in getrapt is (met hopeloos resultaat).
Godsvrucht (Goed ontzag voor God) draait niet om ons. Godsvrucht draait niet om goed gedrag.
Godsvrucht draait niet om het zelf uitdokteren hoe je God een plezier kan doen. Het geheim van
godsvrucht is de Persoon van de opgestane en verheerlijkte Christus Jezus, die jouw leven is! Hij is jouw
godsvrucht!
1 Timotheüs 3:16 Buiten twijfel, groot is het geheim van de godsvrucht; Die Zich geopenbaard heeft in
het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de
heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.
Prijst God voor Zijn weg van genade via Zijn Zoon. Dankt en jubelt Vader God door Zijn Zoon Christus
Jezus! Wat een verrukkelijke tekst blijkt dit toch maar weer te zijn!

15 - God was het Woord
In de vorige studie van deze reeks over wie God is raakten we al eventjes het feit aan dat God het Woord
was volgens Johannes 1: 1. Ook dit was altijd voor mij een onoverkomelijk bewijs dat Christus Jezus,
oftewel het Woord, God was. Daar komt die tekst nog eens met zijn tegenhanger in het Oude Testament.
Johannes 1: 1 In het begin was het Woord; en het Woord was naar God toe; en God was het Woord.
Psalmen 33. 6 De hemelen zijn door het woord van Yahweh gemaakt, en al zijn legers door de adem
van Zijn mond.
Er staat hier dat God het Woord was. Tot drie maal toe (op het getuigenis van twee of drie staat elke
zaak vast) is in deze tekst sprake van “Het Woord”. Tot drie maal toe dus het Griekse woord “Logos”.
Iedereen proeft in “Het Woord”, dat hier tot driemaal toe vermeld wordt, de persoon Christus Jezus. Dat
is volkomen terecht. Zegt deze tekst nu dat Christus Jezus God is? Dat is een sprong te ver. Het gaat over
“in het begin” en het gaat over “Logos”, oftewel “Het Woord”. Lezend binnen de hele context zien we
in vers 9 dat Christus, het waarachtige Licht, komende was in de wereld. Hier staat dus in dit gedeelte
de uitdrukking “In het begin” tegenover “komende”. Als “Logos” dan vlees wordt in Christus Jezus, dan
verschijnt Hij niet als God, maar als de Zoon van God.
Johannes 1:14 Het Woord werd vlees, en sloeg Zijn tent op onder ons en wij zagen Zijn heerlijkheid,
een heerlijkheid als van de eengeboren Zoon van de Vader vol van genade en waarheid.
Je ziet hier in deze tekst exact dezelfde weg, die je ook terugvond in 1 Timotheus 3: 16, wat we in de
vorige studie bekeken, waar het geheim van de godsvrucht daarin bestond dat het Woord geopenbaard
werd in het vlees.
Gaan we zelf naar het begin in Genesis 1 dan zien we dat God schiep door het uitspreken, oftewel door
het woord. “Logos” is dus de uitdrukking van God. Hoort iemand het spreken van God en vraagt men
“Wie is dat?”, dan is het antwoord: “Dat is God”. Dat is zo, maar wat je feitelijk hoort is slechts het
Woord van God. Men hoort “Logos”. Het Woord is de uitdrukking van degene die spreekt.
De “LOGOS” is Christus en Hij is de uitdrukking van God zelf. God heeft als het ware Zijn Logo hier op
aarde achtergelaten in de persoon van Christus Jezus. In dat Logo zien wij (eigenlijk: Horen we) wie God
is. Ook een logo is evenals het verwante woord “Logos” de uitdrukking van iets of iemand. In de “Logos”
leren wij God kennen. Voortdurend getuigt de Schrift ervan dat Christus het beeld is van de onzichtbare
God. In die zin was “Logos” God. Vandaar dat er zo duidelijk staat: “God was het Woord”.
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien: de eengeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is,
die heeft Hem ons verkondigd.
Johannes 14:9 Wie Mij ziet, ziet de Vader;
2 Corinthiërs 4:6 De heerlijkheid van God in het gezicht van Jezus Christus.
Colossenzen 1:15 Hij (Christus Jezus) is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van elk
schepsel,
Hebreeën 1:3 Hij (Christus Jezus), die de uitstraling is van Zijn (Gods) heerlijkheid en de afdruk van
Zijn wezen,
Psalmen 33. 6 De hemelen zijn door het woord van Yahweh gemaakt, en al zijn legers door de adem
van Zijn mond.
Het woord van Yahweh staat dus gelijk aan de adem van Zijn mond. Op zich is die adem niet de
soevereine Vader God Yahweh zelf. Het is echter wel degelijk de uitdrukking van Yahweh. Christus is zo
ook in Zijn volle wezen de uitdrukking van Vader God.
De uitdrukking van Vader God. Dat vinden we dus terug in God, die zich uit in Zijn Woord. Hetzelfde
vinden we terug in een gegeven dat we al uitgebreid bekeken hebben, namelijk dat we de uitdrukking
van God terug vinden in Zijn beeld.
2 Corinthiërs 4:4 Christus, die het beeld van God is,
Het Griekse woord “eikoon”, hier met “het beeld” vertaald, geeft exact weer waarom we in Christus
God de Vader zien. Hij is het icoon van God. Hij is het plaatje, waardoor we zicht krijgen op God.
Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Dat is nou ook precies wat Johannes 1: 1 bedoeld met “God
was het Woord”.

Mattheus 22: 20-21 Jezus zei tegen hen: Van wie is dit beeld (Grieks: Eikoon) en dit opschrift (dus
eigenlijk: Het woord)? Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer.
In die munt had je dus het beeld en het woord van de Keizer. Iedereen zag de Keizer in die munt, maar
niemand ging er echt van uit dat die munt voluit hun Keizer was. Dat zou een beetje gek zijn.
Onze Heer is het beeld (eikon) van God en Hij is tevens het woord (logos) van God. Dat alles dient het
feit dat Vader God zich volledig in de Zoon heeft doen kennen. God is Liefde en zo wil Hij zichzelf aan
ons bekend maken. Dat doet Hij primair in en door Zijn Zoon. Dat maakt Zijn Zoon echter nog niet zelf
tot Vader God. Om dat zo duidelijk mogelijk te maken zal ik hier een plaatje tekenen van een vreemde
situatie:
Nog een jonge gast loopt helemaal opgefokt dansend en springend naar zijn huis, waar hij de buurman
tegenkomt. “Ha Buurman!” juicht hij hem toe, “Ik ga een beschuitje eten met Lady Gaga!”
“Zo!”, zegt de buurman, “komt ze na een concert naar jouw huissie toe?”
“Nee joh!” schreeuwt de jonge gast hem jubelend toe, “ik heb d´r meegenomen in mijn zak!”
“In je zak?”
“Ja, kijk maar!” en hij haalt een CD uit zijn jaszak.
“Kijk!” roept hij wijzend op het inlegvelletje van de CD.
Nou? Wie is dat? Jaaaah, vertel jij me nou maar eens wie dat is?“
Buurman bekijkt de CD en zegt rustig: “Ja, dat is Lady Gaga, maar dat is haar niet echt!”
“Niet echt? Wie is het dan? Dit is toch zeker absoluut zeker enkel en alleen Lady Gaga en niemand
anders?”
“Ja, okay”, zegt buurman, “maar dan wel een plaatje.”
“Kom mee! Kom mee!” wenkt onze jonge gast naar zijn buurman, “kom mee, dan laat ik je horen wie
het is”.
Buurman loopt mee de huiskamer van de jongen in en die gast zet de CD op.
“Nou, wie hoor je hier? Wie is dat, die daar zo mooi zingt?”
“Ja, dat is Lady Gaga”.
“Nou, nou zeg je het zelf. Dit is Lady Gaga! Niks plaatje of zo. Gewoon, je hoort Lady Gaga. Ik ga zo
met haar een beschuitje eten.”
Buurman kijkt de jongen nog eens aan en hoofdschuddend loopt hij weer naar zijn eigen woning.
Christus Jezus is de Logos van God, oftewel je hoort God spreken in de Zoon. Christus Jezus is de Eikon
van God, oftewel je ziet al de geweldige kenmerken van God in de Zoon. Maar nergens is Hij in de Schrift
zelf Vader God, de enige God, die alle eer en lof toekomt, die we Hem nu mogen brengen via de Zoon
van God, Christus Jezus.

16 - In de gestalte van God & erop lijken
In mijn beleving was er al die tientallen jaren dat ik oprecht geloofde in de godheid van Jezus Christus
één Bijbeltekst, waar je gewoon niet omheen kon omdat die voor mijn gevoel ondubbelzinnig aangaf dat
de Zoon van God niemand minder dan God zelf was. Hij was namelijk hier op aarde in de gestalte van
God. Bovendien heeft Hij het toch zeker geen roof geacht om God gelijk te zijn? Hier is die tekst:
Filippenzen 2:6 Christus Jezus, die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk
te zijn,
Klopt het wel wat ik dacht? Wat betekende het dan dat Christus Jezus in de gestalte van God was?
Bovendien staat er ook nog iets achter: Dat aan God gelijk zijn! Bevestigt dit nou dat Hij ook
daadwerkelijk God was of haalt Zijn aan God gelijk zijn nou juist onderuit dat Hijzelf God was?
We gaan eerst naar de betekenis van het woord “gestalte” om daarna de uitdrukking “Gelijk zijn aan” te
onderzoeken. Er is hier sprake van het Griekse woord “Morphe”, dat “vorm” betekent, oftewel
“gedaante”, of “uiterlijke verschijning”.
In welke gedaante of uiterlijke verschijning van God presenteerde Christus Jezus zich dan aan de
mensheid? Als de Zoon van God. Als zodanig proclameerde God, de Vader ook de uiterlijke dienst van
Christus aan de mensheid.
Mattheüs 3:17 Een stem klonk uit de hemelen en die zei: Dit is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Hem heb Ik
Mijn welbehagen!
De Zoon van God heeft hier dus de uiterlijke vorm van God. Er waren echter momenten dat Hij een
andere gestalte aannam. Dat is gelijk al in het volgende vers waar Hij de uiterlijke vorm van een slaaf
aannam.
Filippenzen 2:7 Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen.
Let goed op!!! Dit woord “gestalte” is in het Grieks, zoals Paulus het hier opschreef, exact hetzelfde
woord als het woord dat hij gebruikt voor in de gestalte van God zijn. Het draait hier dus puur om het
aannemen van een uiterlijke vorm, namelijk het uiterlijk van een slaaf zoals het dus blijkbaar ook draait
om de uiterlijke vorm van God.
Om nou eventjes bij die slaafgestalte stil te staan: Was en is Christus per definitie slaaf? Nee, Hij heeft
zich in Zijn weg van vernedering bekleed met de uiterlijke vorm van een slaaf. Toen Hij na Zijn
opstanding zich bij de twee Emmausgangers voegde, toen openbaarde Hij zich zelfs in een totaal andere
vorm aan hen.
Markus 16:12 Hij openbaarde zich in een andere gedaante aan twee van hen,
Dit keer is precies hetzelfde Griekse woord anders vertaald, namelijk met “gedaante”. Voor de
geïnspireerde Schrift om te onderzoeken doen verschillen in vertaling er echter niks toe. De grondtekst is
de geïnspireerde Schrift.
Waarom openbaarde de Zoon van God zich nou in een andere gedaante aan de Emmausgangers? Omdat
de opgestane Heer hier in eerste instantie geen herkenning toestond.
Lukas 24:16 Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet herkenden.
De Zoon van God openbaart zich dus in een uiterlijke vorm van God. Dat geeft feitelijk weer waarvoor
Hij ook kwam, namelijk om Vader God in al Zijn Liefde en genade te tonen en bekend te maken aan de
mensheid. Hierin komt opnieuw de Logos (het woord) van God en de Eikon (het beeld) van God weer voor
de aandacht. We herkennen God in Zijn Woord. We herkennen God in Zijn beeld. We herkennen God in
de Zoon van God omdat Hij zich openbaart in de uiterlijke vorm van God.
Eventjes een domme vraag ter illustratie: Kan iemand zich openbaren in de uiterlijke vorm van Hein de
Haan? Ja, dat doet iemand die Hein de Haan niet is. Men kan bijvoorbeeld op een heugelijke feestdag
een kort sketchje opvoeren, waarbij er eentje zich als Hein de Haan voordoet. Daar zullen ze mij niet zo
snel voor vragen. Ik hoef mezelf namelijk helemaal niet voor te doen als Hein de Haan omdat ik die
persoon nou eenmaal per definitie zelf al ben. Het is dus belachelijk als ik de uiterlijke vorm van Hein de
Haan zou aannemen. Zo is de conclusie dat God zelf in de gestalte van God zou treden gewoon
taalkundig net zo belachelijk. Dat heeft God helemaal niet nodig. God is God! Punt uit! Maar Christus als
beelddrager en woord van God droeg wel degelijk de gestalte van God. In Zijn dienst paste dit zo
vanzelfsprekend!

Filippenzen 2:6 Christus Jezus, die… het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn,
Daar hebben we het tweede deel: Het God gelijk zijn. Dus: De gelijkenis van Christus Jezus en God is
gigantisch! Hij was/is God gelijk. Vertaal je dit laatste stukje van deze tekst letterlijk, dan krijg je:
“lijkend op God”. Het Griekse woordje “isa” wordt hier gebruikt. Dat betekent “Lijken op” met in de
uitleg van het Griekse woord er nog extra aan toegevoegd: “via het idee van schijnbaar”. Die uiterlijke
vorm doet Hem dus lijken op God. Hetzelfde Griekse woordje is in een andere vervoeging terug te vinden
in de opmerkingen van de Joodse geestelijkheid.
Johannes 5:18 Daarom dan trachtten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de
sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en zich dus God “GELIJK MAAKTE”.
Valt het jullie op? Ze beschuldigden Hem er dus niet eens van dat Hij zichzelf God zou noemen. Dat heeft
Hij ook nooit gedaan. Nee, Hij was de Zoon van God, maar zij deden alsof Christus zichzelf die
vertegenwoordiging van God had toegeëigend, dus alsof Hij die titels als “Logos”, “Eikon” en “Zoon van
God” gestolen had.
Filippenzen 2:6 Hij heeft het geen roof geacht God gelijk te zijn,
Ik vat nu eens even een beetje het geheel van wat we ontdekt hebben samen:
Er is één God: De Vader
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader, vanuit wie alle dingen zijn, en wij tot in Hem;
en één Heer, Jezus Christus, dwars door Wie alle dingen zijn, en wij dwars door Hem.
1 Timotheüs 2:5 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
God is Geest
Johannes 4:24 God is geest,
God is niet zichtbaar
1 Timotheüs 1:17 De …. onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid.
De Zoon van God is het Beeld van deze enige God de Vader
Colossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzienlijke God,
De Zoon van God is het Woord van deze enige God de Vader
Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden,
De Zoon van God nam de uiterlijke vorm van God aan
Filippenzen 2:6 Christus Jezus, in de gestalte van God zijnde,
De Zoon van God leek daarmee op de enige God de Vader
Filippenzen 2:6 Christus Jezus, die … het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn,
Vader God, de enige werkelijke God, werkt dus alles uit dwars door Zijn Zoon, wat Hem het beeld, het
Woord en de Gestalte van God maakt, wat Hem gelijkend doet zijn aan God. God is Liefde en Hij werkt
dat alles uit in Zijn plan met Zijn hele schepping door middel van genade. Omdat dit alles dwars door de
Zoon gaat zullen we telkens die genade en liefde van God ook in alles van de Zoon van God terugvinden.

17 - Sterke God & Vader van de toekomst
Er zijn bepaalde Bijbelteksten die we, vreemd genoeg, alleen voor een beperkte tijdsperiode in het jaar
bestemmen. Als het echter om onze leerstellige lijn van denken gaat dan weten we zo´n tekst wel weer
uit zijn isolement te bevrijden. Zo ben ik er toch echt tientallen jaren stellig van overtuigd geweest dat
het volgende Bijbelgedeelte helder en duidelijk de Godheid van Jezus Christus verkondigde.
Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en
men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader van de toekomst, Vredevorst;
De kersttekst bij uitstek. Er is geen enkele twijfel over dat deze tekst over Christus Jezus gaat, de Zoon
van God. Iedereen kent Hem van naam als Jezus. Die naam zelf wijst al heen naar dat er één is die redt,
namelijk “Yahweh redt”. Dat is de wezenlijke inhoud van Zijn eigennaam. Maar hier wordt aan Jezus nog
meer namen toegewezen. Laten we het stap voor stap bekijken.
Een kind is ons geboren. Vanzelfsprekend spreekt dit van de geboorte van de Zoon van God, Christus
Jezus.
Een Zoon is ons gegeven. Ikzelf denk dat dit wijst op Zijn overwinning op de dood bij Zijn opstanding na
drie dagen.
Handelingen 13: 32-33 Wij verkondigen jullie de belofte, die aan de vaderen gedaan is, dat God die
aan ons, hun kinderen, vervuld heeft, toen Hij Jezus heeft opgewekt; zoals ook in de tweede psalm
geschreven staat: "Jij bent mijn Zoon, vandaag heb Ik Je opgewekt".
Hier hebben we dus de Zoon, die als de hemelse Hogepriester voor Zijn aardse volk tussenbeide treedt.
Dit is de profetische tijd van het tijdelijk aan de kant gezette volk tussen het aanbod van het Koninkrijk
en de heerschappij in dat Koninkrijk.
“De heerschappij is op Zijn schouder.”
Momenteel is dat verborgen, maar zodra God de profetische draad met Zijn volk weer oppikt, dan zal dat
weer openlijk plaatsvinden en dan is er letterlijk sprake van Koning Jezus.
“Men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad.”
Letterlijk zal Jezus Christus de grote wonderlijke raadsman zijn in de heerschappij van de toekomende
eeuw/aioon. Net zoals Salomo een bovennatuurlijk raadsman voor zijn volk was.
“Sterke God.”
Daar hebben we volgens velen het grote bewijs dat de naam van Jezus Christus, die Hij hier ontvangt,
aangeeft dat Hijzelf God is, anders kan Hij toch zeker niet met recht deze naam dragen? Aan Wie heeft
Hij echter die bovennatuurlijke inzichten (net als Salomo) in die toekomende eeuw te danken? Daar wijst
Hij juist naar in Zijn naam. De “El Gibor”, de sterke God.
Deuteronomium 10:17 Yahweh, jullie God, is een God der goden, en een Heer der heren; die grote, die
machtige (Gibor), en die vreselijke God (El),
Daar hebben we Yahweh, die El Gibor.
Jezus (Yahweh redt) zal niet de enige naam in de toekomende eeuw zijn van onze Heer. In zijn naam zal
Hij ook naar Yahweh verwijzen als Degene die Hem in Zijn heerschappij en raad de bovennatuurlijke
macht verleent. Dit verwijzen is in de hele geschiedenis van het volk Israël ook een normaal gegeven in
naamgeving. Denk eens aan Elia, oftewel “God Yahweh”. Of denk eens aan Elihu, oftewel: “Hij God”.
Wat zou je zeggen van Joël, oftewel “Yahweh God”? En dan Jehiël, wat het heerlijk getuigenis “God
leeft” is. En dan als laatste van de vele voorbeelden Eloï, oftewel “Mijn God”. Telkens wilde men naar
Yahweh, hun God, verwijzen, de El Gibor, die de God der goden is en Heer der heren.
Men noemt Zijn naam “Sterke God”, oftewel “El Gibor”. Voor velen zal dit doorslaggevend zijn om aan
te geven dat dat kind, dat geboren wordt, ook daadwerkelijk de sterke God zelf is. Ik kan me dat
levendig indenken omdat ik in eerste instantie ook niet verder keek omdat het al een bevestiging van
mijn vooropgezet idee was. Ik hoefde daardoor ook niet vol verwarring naar een Elia, Elihu, Joël of
Jehiël te kijken. Ook al zeiden die namen exact hetzelfde, toch had ik daar die link niet omdat niemand
beweerde dat deze mensen God waren. Door er vanuit te gaan dat bijvoorbeeld Elia gewoon een mens
was streek ik dan ook niemand en ook mezelf niet tegen de leerstellige haren in. Waarom zou El Gibor
dan wel God zijn?

Misschien een vreemde vraag, maar wat moeten we aan met bijvoorbeeld voetballers die Jezus genoemd
worden? Nou gewoon eens eventjes doordenken. Werkt de logica daar niet precies identiek? Ieder zal
begrijpen dat de ouders van die voetballers naar een andere persoon wilden heenwijzen bij de
naamgeving van hun baby. Ook al heet hij Jezus, toch is die voetballer niet de Zoon van God. Bij Christus
Jezus precies eender. Ook al wordt Hij in het komend koninkrijk de El Gibor genoemd, dan wil dat nog
niet zeggen dat Hijzelf die sterke God is. Naamgeving tekent de verwijzing.
In het komend Koninkrijk van God zal Gods heerschappij op de schouders van Christus Jezus rusten en zal
Hij (naar het voorbeeld van Salomo) de wonderbare raadsman zijn. Om in die tijd aan te geven dat dit
niet in eigen kracht is, net zomin als dat Jezus rondwandeling in vernedering 2.000 jaar terug in eigen
kracht was, daarom verwijst Hij in Zijn naamgeving naar de sterke God, God de Vader, zonder Wie Hij
niets kan.
“Vader van de toekomst, Vredevorst.”
Bij de wonderbare raadsman hebben we de link in wijsheid al gelegd naar de lange periode van vrede
voor het volk Israël onder koning Salomo. Ook bij Zijn titel als Vredevorst komt die link weer naar boven.
Maar dan die titel “Vader van de toekomst”. Bewijst dat nou niet dat de Zoon van God eigenlijk letterlijk
Vader God is? O, ik kan je garanderen dat ik daar stellig van overtuigd was.
Ja, inderdaad. Dit is knap verwarrend, maar weet je? Ik vond dit logisch! Ik omarmde dit! Welke logica?:
De Zoon is de Vader, dus Vader is Zoon. En dat dan allemaal in één god. De God, die zo nadrukkelijk
aangeeft dat er geen ander God is, dat Hij een enig God is, die God zou niet weten of Hij Vader of Zoon
is? Paulus, die zo nadrukkelijk het onderscheid aanbrengt dat er één God, de Vader is en één Middelaar
tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
Valt dit nog ergens te rijmen?
“Vader van de toekomst”, dat is Zijn titel. Niet, zoals het ten onrechte wel vertaald wordt “Eeuwige
Vader”.
Wat vindt er in die toekomst plaats? Er komt een Vredevorst, die zeker 1.000 jaren op aarde zal regeren
vanuit Jeruzalem. De heerschappij rust al die jaren op Zijn schouder en Hij zal als wonderbare Raadsman
bovennatuurlijke hulp verlenen, waarbij Hij volkomen afhankelijk zal zijn van de sterke God, naar Wie
Hij verwijst. Dus, wie wordt de Vader van die toekomst? Christus Jezus!
Wat houdt het in dat Christus Jezus Vader van die grandioze toekomst zal zijn? Is Hij dus toch God, de
Vader? Dat staat er niet. Hij zal Vader van die toekomst zijn! De “Vader van” is in de Bijbel als het ware
telkens de bron ergens van:
Genesis 4:21 Jubal was de vader van allen, die harpen en orgels bespelen.
Romeinen 4:11 Abraham zou een vader van alle onbesnedenen worden, die geloven,
Romeinen 4:17 Ik heb jou (Abraham) gesteld tot een vader van vele volken, voor God,
Romeinen 4:18 Tegen hoop op hoop heeft hij (Abraham) geloofd, dat hij een vader van vele volken zou
worden,
Even wat vraagjes tussendoor:
Wie ziet in Jubal God de Vader? Het zou wel dezelfde logica zijn als we dat wel zo zagen.
Wie ziet in Abraham God de Vader? Opnieuw, dat zou wel zo zijn als we deze logica op bovenstaande
Bijbeltekst zouden toepassen.
Beetje vreemd is dat hè? We weten wel beter.
In dat geweldig aardse koninkrijk van God voor Zijn volk Israël en voor de vele heidenvolkeren, die door
dit priestervolk bereikt zullen worden met Gods blijde bericht, is Christus niet alleen de Vredevorst,
draagt Hij niet alleen de heerschappij op Zijn schouder, verleent Hij niet alleen op wonderbaarlijk
bovennatuurlijke wijze Zijn raad, maar is Hijzelf ook de bron van alle zegen: De Vader van de toekomst.
Daarbij verwijst Hij in Zijn naam naar de sterke God als Degene die alles bewerkt, zonder Wie Hij niets
kan. Wat werkt daar in die toekomst namelijk? Gods overvloeiende rijkdommen van genade dwars door
de Zoon van God!

18 - Immanuel, God met ons
In onze serie “Wie is God?” duiken we vandaag in nog een nieuwe naamgeving van de Zoon van God. De
naam “Immanuel”.
Mattheus 1: 23 "Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en zij zullen hem de naam
Immanuel geven," dat vertaald betekent: "God met ons".
Ook hier wordt, net als bij “Sterke God” in Jesaja 9: 6, over het hoofd gezien dat het niet om de
wezenlijke aanduiding van de Persoon zelf gaat, maar om de naamgeving. Maar er is meer over te
zeggen. Deze tekst is namelijk de vervulling van een profetie:
Jesaja 7:14,16 Daarom zal Yahweh zelf u (= Achaz) een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger
worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven.… Maar voordat de jongen
(Immanuel dus) weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn,
voor welks beide koningen u bang bent.
Ik heb heel bewust in de tekst er al bij geschreven wie er hier aangesproken wordt. Dat is koning Achaz.
Zes eeuwen voor deze uiteindelijke vervulling in Christus Jezus werd er daadwerkelijk, in
overeenstemming met deze profetie, een jongetje geboren, die dan ook de naam “Immanuel” kreeg.
Was dat nou God, die daar geboren werd? Nee, dat zal iedereen ten stelligste ontkennen en terecht! Ooit
gehoord dat God op een bepaalde leeftijd pas leerde om het kwade te verwerpen en het goede te
verkiezen? Nee, God is de Schepper van dat alles. Maar deze jongen uit de tijd van Koning Achaz was wel
de eerste vervulling van deze profetie. Het is echter slechts een naamgeving, die wijst op het ingrijpen
van God op dat moment omdat, zoals we zullen ontdekken, God zich aan Zijn volk verbonden heeft met
nou juist deze woorden “God met ons”.
Er is nog een heel bijzonder ingrijpen van God, dat ook heel helder de betekenis van Immanuël naar
voren brengt.
Jesaja 8: 7-8 Zo zal Yahweh over hen doen opkomen die sterke en geweldige wateren van de rivier, de
koning van Assyrie en al zijn heerlijkheid; en hij zal opkomen over al zijn stromen, en gaan over al zijn
oevers; En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen, en er doorgaan, hij zal tot aan de hals
reiken; en de uitstrekkingen van zijn vleugels zullen de breedte van uw land vervullen, o Immanuel!
Nou kijk, daar hebben we Immanuel nog eens opnieuw. Maar met onze beleving van zaken zouden we dit
woord of deze naam toch nooit hier plaatsen? De opsomming van al die verschrikkingen, die het volk
ondergaat door de hand van de koning van Assyrie wordt afgesloten met “God met ons!” Hoezo, God met
ons? Zie je de ellende niet waar ze midden in zitten? Ja, God met ons. Dat tekent Gods vaste relatie met
Zijn volk ook als Hijzelf die verschrikkingen over hen brengt. Hij tuchtigt hen in Zijn soevereiniteit als
Plaatser. Maar de bron van al Zijn handelen is overstromende liefde voor Zijn volk met wie Hij is: God
met ons. Elk handelen van God met Zijn volk is omdat Hij met hen is. De uitdrukking “Immanuel” als
uitdrukking van Zijn relatie met Zijn volk.
Genesis 21:22 God is met jullie in alles, wat jullie doen.
Genesis 26:3 Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal met jullie zijn,
Genesis 26:24 Ik ben de God van Abraham, jullie vader; vrees niet; want Ik ben met jullie;
Genesis 26:28 Wij hebben duidelijk gezien, dat Yahweh met jullie is;
Genesis 28:15 Zie, Ik ben met jullie, en Ik zal jullie overal waar jullie maar naartoe trekken behoeden,
Exodus 33:16 Waardoor zou het nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in Uw ogen, ik en Uw
volk? Is het niet daarbij, dat U met ons bent? Zo worden wij afgezonderd, ik en Uw volk, van elk volk,
dat op de aardbodem is.
Numeri 14:9 Yahweh is met ons;
Deuteronomium 2:7 Deze veertig jaren is Yahweh, jullie God, met jullie geweest;
Deuteronomium 20:1 Yahweh, jullie God, is met jullie, Die jullie uit Egypteland heeft opgevoerd.
Deuteronomium 31:8 Yahweh zelf zal voor jullie uitgaan; Hij zal met jullie zijn,
Deuteronomium 31:23 Jullie zullen de kinderen van Israël thuisbrengen in het land, dat Ik hun
gezworen heb; en Ik zal met jullie zijn.
Jozua 1:5 Zoals Ik met Mozes geweest ben, zo zal Ik ook met jullie zijn; Ik zal jullie niet begeven en
niet verlaten.
Jozua 1:9 Yahweh, jullie God, is met jullie overal, waar jullie ook maar heengaan.
1 Samuël 10:7 Doe wat je hand vinden zal, want God zal met je zijn.
1 Samuël 14:7 Doe alles, wat er in je hart is; zie ik ben met je,

1 Samuël 17:37 Saul zei tegen David: Ga, Yahweh is met je!
2 Samuël 7:3 Doe alles wat er in je hart is, want Yahweh is met je.
1 Koningen 8:57 Yahweh, onze God, is met ons, net zoals Hij geweest is met onze vaderen; Hij verlaat
ons niet, en begeeft ons niet;
1 Kronieken 28:20 Yahweh God, mijn God, zal met jou zijn; Hij zal je niet begeven, en Hij zal je niet
verlaten,
2 Kronieken 32:8 Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is Yahweh, onze God,
Psalmen 46:8 Yahweh Zebaoth is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek.
Psalmen 46:12 Yahweh Zebaoth is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek.
Jesaja 8:10 God is met ons!
Jesaja 41:10 Weest niet bang want Ik ben met jullie; weest niet verbaasd, want Ik ben jullie God;
Jesaja 43:5 Weest niet bang want Ik ben met jullie;
Jeremia 1:8 Ik ben met jullie om jullie te redden, spreekt Yahweh.
Jeremia 1:19 Ik ben met jullie, spreekt Yahweh, om jullie uit te helpen.
Jeremia 15:20 Ik ben met jullie, om jullie te helpen en jullie te redden, spreekt Yahweh;
Jeremia 30:11 Ik ben met jullie, spreekt Yahweh, om jullie te helpen;
Jeremia 46:28 Jij dan Mijn knecht Jakob! Weest niet bang, spreekt Yahweh; want Ik ben met jullie;
Haggai 2:4 Hebt goeden moed jullie allemaal, volk van het land, spreekt Yahweh, en arbeidt; want Ik
ben met jullie, spreekt Yahweh Zebaoth.
Er is iets bijzonders met al deze namen van de Heer, de naam die in Jesaja 9: 6 staat en deze hier in
Mattheus 1: 23. Er is trouwens in de Schrift nog een naam aan de Heer verbonden, die je nergens in het
leven van de Heer zult terugvinden:
Jeremia 23: 5-6 Zie, de tijd komt, spreekt Yahweh, dat Ik David een rechtvaardige Spruit zal
verwekken; die zal een koning zijn, die wél regeren zal, en recht en gerechtigheid oefenen op de aarde.
In Zijn tijd zal Juda geholpen worden en Israël veilig wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmee men
Hem noemen zal: Yahweh, onze gerechtigheid.
Jeremia 33: 15-16 In die dagen en in die tijd zal Ik David een rechtvaardige Spruit doen opgaan, die
recht en gerechtigheid zal oefenen in het land. In die tijd zal Juda geholpen worden en Jeruzalem veilig
wonen; en men zal Hem noemen: Yahweh, onze gerechtigheid.
Kunnen we nu concluderen dat de Zoon van God, Christus Jezus, Yahweh is?
Vader God is Yahweh.
1 Kronieken 17:20 Yahweh, er is niemand zoals U, en er is geen God behalve U,
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader,
Je komt onze Heer, de Zoon van God, in de Schrift nergens als Yahweh tegen, maar het was wel degelijk
de Zoon, die Vader God gebruikte om de gerechtigheid van Yahweh voor een ieder te bewerken. Ook hier
is dus opnieuw Zijn naam een verwijzing naar die bron van alle gerechtigheid, God de Vader.
2 Corinthe 5: 21 Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (God) voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
De Zoon van God heeft dus al die namen tijdens Zijn rondwandeling op aarde nooit gedragen. Zijn
werkelijke naam was en bleef “Jezus”.
Mattheüs 1:21 Je zult hem de naam Jezus geven; want Hij zal Zijn volk verlossen van hun zonden.
Jezus betekent namelijk “Yahweh redt”. De Zoon was hierin niet zelf die Yahweh die redt, maar Hij wees
naar de Vader als de oorspronkelijke Redder.
Jesaja 43:11 Ik, Ik ben Yahweh, en er is buiten Mij geen Redder.
God was de initiatiefnemer en Hij werkte dit uit in Zijn Zoon: Yahweh redt!
In Christus rondwandeling op aarde, Zijn sterven en opstanding, was God ook daadwerkelijk werkzaam
onder de mensen. Hij was daadwerkelijk “God met ons”.
2 Corinthe 5: 19 God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende,
We weten inmiddels dat God zich in Christus als de Logos, het Logo, de gestalte en het Icoon aan de
mensheid openbaart. Het is in de Zoon dat wij de Vader leren kennen. Die Zoon wijst op Vader God, die
altijd met ons is: Immanuel.

19 - Onze God & Redder Jezus Christus
“De Heer Jezus Christus is onze God en Redder”.
Daar was ik alle tientallen jaren nadat God me het geloof geschonken had vast van overtuigd. Er waren
voor mij drie krachtige teksten, waardoor ik strijdbaar weerstand bleef houden tegen de gedachte dat
Christus Jezus geen God zou zijn.
Titus 2:13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en
Redder Jezus Christus;
2 Petrus 1:1
De rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus;
Judas 1:4 Goddelozen, die onze … enige Heerser God en Heer Jezus Christus verloochenen.
Voor mij waren deze drie uitspraken van Paulus, Petrus en Judas niet tegen te spreken. Hier hadden we,
in mijn voorstelling, een duidelijk getuigenis over onze grote God en Redder: Jezus Christus.
Toen ik echter diverse teksten op de rit zette en daarbij alles direct zo letterlijk mogelijk weergaf, toen
kon ik opeens deze uitspraken niet meer tussen de teksten terugvinden. Mijn bewijsvoering was als
sneeuw voor de zon verdwenen. In de letterlijke weergave van de tekst komt namelijk overduidelijk het
onderscheid tussen die twee naar voren: Vader God aan de ene kant en onze Redder Jezus Christus aan
de andere. Mijn weestand vanwege deze bewijsvoering bleek dus op een foutieve vertaling gebaseerd te
zijn. Hier is de letterlijke weergave:
Titus 2:13 Verwachtende de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en
onze Redder Jezus Christus;
2 Petrus 1:1 De rechtvaardigheid van de God van ons en van Redder van ons, Jezus Christus;
Judas 1:4 Goddelozen, die de … enige (Grieks: Monos) Heerser, God, en onze Heer Jezus Christus
verloochenen.
In voorgaande studies zijn we al een hele waslijst van Bijbelteksten tegengekomen waarin gesproken
wordt over de enige God, namelijk de Vader en de enige middelaar tussen God en mensen, namelijk de
mens Christus Jezus. Op zich konden deze teksten met schijnbaar Jezus Christus als onze grote God al
niet pal het tegenovergestelde daarvan aangeven aangezien de hele Schrift door God geïnspireerd is.
Door nu gewoon naar de grondtekst te gaan, waar ieder mens die kan lezen toe in staat is dankzij
interlineairs in boekvorm of Bijbelstudieprogramma´s op de computer zoals ISA, daardoor kan nu
iedereen de bovenstaande teksten lezen zoals ze er werkelijk staan.
Er blijkt dan door Paulus aan de ene kant over de heerlijkheid van de grote God te worden gesproken en
aan de andere kant over onze Redder Jezus Christus.
Er blijkt dan door Petrus aan de ene kant over de rechtvaardigheid van onze God te worden gesproken en
aan de andere kant over onze Redder Jezus Christus.
Er blijkt dan door Judas aan de ene kant over de enige Heerser, namelijk God, te worden gesproken en
aan de andere kant over onze Heer Jezus Christus.
Waar hier over geschreven wordt door Paulus, Petrus & Judas is dus glashelder en volkomen in
overeenstemming met het getuigenis van de totale Schrift.
Is het Bijbels gezien nou terecht om aan de ene kant over onze God te schrijven en aan de andere kant
over onze Redder en Heer Jezus Christus?
Johannes 3:34 Hij (Christus Jezus), die God gezonden heeft,
Johannes 5:36 De werken, die ik (Christus Jezus) doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden
heeft.
Johannes 5:37 De Vader, die Mij (Christus Jezus) gezonden heeft, die heeft zelf van Mij getuigd.
1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft
liefgehad, en zijn Zoon gezonden tot verzoening voor onze zonden.
1 Johannes 4:14 Wij hebben gezien en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft tot een Redder
van de wereld.
Ja, dat onderscheid is volstrekt Bijbels. God de Vader is aan de ene kant degene die zendt. De Zoon van
God is aan de andere kant degene die gezonden is.
Maar hoe moeten we dan tegen Paulus omschrijving van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder
Jezus Christus aankijken? Het gaat dan toch over één heerlijkheid van twee personen? Ja, inderdaad. De
Heer heeft zelf aangegeven om wiens heerlijkheid het gaat en wie die heerlijkheid openbaart.
Mattheüs 16:27 De Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader,

Markus 8:38 Hij (de Zoon des mensen) zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader,
Lukas 9:26 Hij (de Zoon des mensen) zal komen in Zijn heerlijkheid, en in de heerlijkheid van de Vader,
Johannes 17:24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die U Mij gegeven hebt; opdat zij
Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die U Mij gegeven hebt;
Daar hebben we opnieuw Vader God, die Zich uitdrukt in Zijn beelddrager, namelijk onze Heer Christus
Jezus. Zijn hele heerlijkheid werkt Hij uit in Zijn Zoon.
Je hebt dus aan de ene kant onze grote God volgens het getuigenis van Paulus, Petrus en Judas en aan de
andere kant onze Redder Jezus Christus volgens precies hetzelfde getuigenis van deze drie mannen.
Waarom zijn ze niet dezelfde en is God de Vader dus ook niet de Zoon?
Voortdurend getuigt de Schrift dat Vader God de Zoon gezonden heeft. Dat is dus een getuigenis van de
Schrift over twee verschillende Personen. De Zoon heeft zichzelf niet gezonden.
Ook getuigt de Schrift doorlopend van de heerlijkheid van de Vader, die Hij werkt door de Zoon. Ook hier
getuigt de Schrift dus over twee verschillende Personen. De Zoon komt hier niet in de heerlijkheid van
zichzelf.
Er valt veel meer te citeren en veel meer over te zeggen, maar laten we het er nu op houden dat hier
telkens sprake is van twee onderscheiden Personen: De Vader en de Zoon. De Zoon geeft als een goede
beelddrager de heerlijkheid van Vader weer, die Hem dan ook gegeven was. Alles spreekt in de dienst
van onze Heer dan ook van genade overvloeiend.

20 - Stond de Heer Jezus op in eigen kracht?
Het is alweer bijna Pasen. We lopen dus weer kans dat er gezongen wordt: “Hij steeg uit het graf door
eigen kracht, want Hij is God bekleed met macht.”
Hij is God? Bekleed met macht? Jazeker, dat zong ik altijd maar weer uitbundig mee. “Ja natuurlijk”, zal
je denken, Het is toch zeker juist het geweldige dat de Heer uit eigen kracht uit de dood is opgestaan?
O ja?
Johannes 10:18 Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb macht het af te
leggen, en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
Okay, we gaan even voorbij aan het feit dat er ook in deze tekst een duidelijk onderscheid wordt
aangebracht tussen God, de Vader en de Zoon van God. Er wordt iets anders gesuggereerd in de vertaling
wat indirect binnen het christelijk denken de godheid van Jezus Christus zou bewijzen. Dat is de macht,
die Christus Jezus in zichzelf zou hebben om Zijn leven af te leggen en het zelf ook weer op te nemen,
Opnieuw blijkt hier weer een instinker te zitten in de vertaling. Hier volgt een iets aangepaste
weergave:
Johannes 10:18 Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb het recht om het af
te leggen, en heb het recht om het weer te ontvangen (Grieks: “Lambano”). Dit gebod heb Ik van Mijn
Vader ontvangen (Grieks: “Lambano”).
“Lambano” is een Grieks werkwoord dat eigenlijk altijd in het Nederlands simpelweg met “Ontvangen”
vertaald kan worden. Laat me je nou vertellen dat dit nou juist heel vaak niet gebeurd. Ook in die
andere tekstplaatsen is dat nogal eens de oorzaak van een verkeerd verstaan van wat er bedoeld is. (Dat
valt nu buiten ons onderwerp, maar voor de onderzoekers is dit zeker boeiend.)
Johannes 10:18 Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb het recht om het af
te leggen, en heb het recht om het weer te ontvangen (Grieks: “Lambano”). Dit gebod heb Ik van Mijn
Vader ontvangen (Grieks: “Lambano”).
Valt het je ook op? Tot twee keer toe komen we hier in de grondtekst precies hetzelfde Griekse
werkwoord tegen. Geen enkele vertaling geeft hier weer dat Christus dit gebod van Zijn Vader
“GENOMEN” heeft! Nee, iedereen beseft wel dat Hij het van de Vader ontvangen heeft. Gewoon
ontvangen (“Lambano”)! Terecht!
Dus: Het gebod heeft de Heer van Zijn Vader ontvangen! Ontvangen dus hè? Jazeker! Dat is terecht! Maar
evenzo terecht is het om datzelfde werkwoord (“Lambano”) identiek weer te geven als het erom gaat
dat Hij Zijn leven weer “ONTVANGEN” heeft. Dat is namelijk het algemene getuigenis van Gods Woord,
dat bij een goede vertaling ook helemaal overeenstemt met deze ene uitspraak in de Schrift.
Stond de Heer op in eigen kracht? Nee zegt het hele getuigenis van de Schrift!
Handelingen 2:24 Hem (Christus Jezus) nu heeft God opgewekt,
Handelingen 2:32 Deze Jezus heeft God opgewekt;
Handelingen 3:15 De Vorst des levens hebben jullie gedood, die God heeft opgewekt van de doden,
Handelingen 3:26 Voor jullie heeft God het eerst Zijn knecht Jezus opgewekt,
Handelingen 10:40 Deze (Christus Jezus) heeft God opgewekt op de derde dag,
Handelingen 13:30 God heeft Hem (Christus Jezus) opgewekt van de doden;
Handelingen 13:34 Dat Hij (God) Hem (Christus Jezus) van de doden heeft opgewekt,
Handelingen 17:31 Doordat Hij (God) Hem (Christus Jezus) uit de doden heeft opgewekt.
1 Corinthiërs 6:14 God heeft de Heer opgewekt,
2 Corinthiërs 4:14 Hij (God), die de Heer Jezus opgewekt heeft,
Galaten 1:1 God de Vader, die Hem (Christus Jezus) opgewekt heeft uit de doden,
Efeziërs 1:20 Toen Hij (God) Hem (Christus Jezus) uit de doden heeft opgewekt,
Colossenzen 2:12 God, die Hem (Christus Jezus) opgewekt heeft uit de doden.
1 Thessalonica 1:10 Zijn (Gods) Zoon (Christus Jezus), die Hij opgewekt heeft uit de doden, Jezus,
Hebreeën 13:20 De God van de vrede, die de grote Herder van de schapen uit de doden uitgeleid heeft,
1 Petrus 1:21 God, die Hem (Christus Jezus) uit de doden opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven
heeft,

Het overrompelend getuigenis van Gods Woord is dat Christus Jezus niet in eigen kracht opstand uit de
doden, maar dat dit Hem geschonken is en Hij het dus (volgens de juiste weergave van deze tekst) van
God, de Vader, ontvangen heeft.
Johannes 10:18 Ik heb macht het (Leven) af te leggen, en heb macht het weer te NEMEN. Dit gebod heb
Ik van Mijn Vader ontvangen.
Johannes 10:18 Ik heb het recht om het (Leven) af te leggen, en heb het recht om het weer te
ONTVANGEN (Grieks: “Lambano”). Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen (Grieks: “Lambano”).
“Hij steeg uit het graf door eigen kracht, want Hij is God bekleed met macht.”
Is dat het geweldige van de Paasboodschap? Nee, het ontneemt God Zijn godheid en het onderwijst de
gedachte dat de Heer niet in Zijn dienstwerk hier op aarde afhankelijk was van genade.
Mattheüs 11:27 Alle dingen zijn Mij (Christus Jezus) overgegeven door Mijn Vader;
Markus 14:36 Hij zei: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg; maar niet
wat Ik wil, maar wat U wilt.
Lukas 2:40 Het kind (Jezus Christus) groeide op ….. en de genade van God was op Hem.
Lukas 10:22 Alles is mij overgegeven door mijn Vader,
Lukas 22:42 Vader, mocht het Uw wil zijn deze drinkbeker van Mij weg te nemen, maar niet Mijn wil,
maar Uw wil geschiedt.
Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
Johannes 5:17 Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook.
Johannes 5:19 De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen; want alles wat
die doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
Genade toont ons onze eigen onmacht. We kunnen niets doen vanuit onszelf. Vader God moet iets
werken wil er iets concreet gebeuren. We kunnen niets uit onszelf tenzij Vader God het doet. De Heer
Jezus sprak hier over deze werking van genade in Zijn leven als antwoord op de beschuldiging:
Johannes 5:18 Daarom dan trachtten de Joden des te meer hem te doden, omdat Hij niet alleen de
sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en zich dus God gelijk maakte.
Naar het oordeel van de godsdienstige elite deed de Heer alsof Hij God was door God Zijn Vader te
noemen. Het eigenaardige feit doet zich weer voor dat deze beschuldiging van de vrome massa nou juist
weer onder ons christenen is opgepakt alsof we hier een bewijs zouden hebben van de Godheid van de
Zoon. Nee, deze veroordeling van godslastering ontstond nou juist uit het feit dat de Heer Jezus God Zijn
Vader noemde, niet dat Hijzelf zou pretenderen God te zijn.
Het antwoord van de Heer is: Ik leef uit genade. Ik kan zelf niks. Vader God moet werken en dan doe Ik
wat Vader in mij werkt. Een prachtig getuigenis van de Heer zelf. Zo kon Hij ook niet opstaan in eigen
kracht, juist omdat Hij niet God was in kracht. Hij is de Zoon van God, die door Vader God is opgewekt.
Wat een overwinningszege van overvloeiende genade! Ja, het verzoeningswerk voor allen is een werk van
Vader God, maar wel een werk van God in Christus.
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende,

21 - De Zoon & de Vader zijn één.
Johannes 10: 29-33 Mijn Vader, die ze Mij (Jezus) gegeven heeft, is groter dan allen, en niemand kan ze
rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Toen namen de Joden opnieuw stenen op om
Hem te stenigen, Jezus antwoordde hun: Ik heb jullie veel voortreffelijke werken getoond van Mijn
Vader; De Joden antwoordden Hem: Om het goede werk stenigen wij U niet, maar om de godslastering,
en omdat Jij, terwijl je een mens bent, Jezelf God maakt.
De Joden dachten Christus Jezus te horen beweren God te zijn. Dat was een behoorlijke godslastering
voor hen. Daarvoor vonden zij dat ze wel het recht hadden om de Zoon van God te stenigen.
Leviticus 24:16 Wie de Naam van Yahweh gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden; de hele
vergadering zal hem zeker stenigen.
De joden dachten dus een lastering van de Naam van Yahweh gehoord te hebben. Daar hoorde volgens
het Woord van God inderdaad steniging op te volgen. Ze dachten gehoord te hebben dat Jezus zichzelf
God maakte. Was dat ook zo?
De Heer Jezus had letterlijk beweerd dat aan Hem zijn volgelingen geschonken waren door God, de
Vader. Het was dus niet de inspanning van de volgelingen waardoor ze volgelingen van de Heer werden,
maar ook niet één of ander Godsingrijpen van Jezus Christus zelf waardoor Hij Zijn volgelingen verkregen
heeft. Het is de schenking van God de Vader zelf, die Christus Jezus nu uit Zijn hand mocht ontvangen.
De Heer Jezus had letterlijk beweerd dat Vader God groter is dan allen. Hij had niet de clausule erin
aangebracht dat God groter is dan allen behalve Hemzelf omdat Hij als Zoon nou eenmaal God zou zijn.
Nee, Vader God is groter dan allen, dus ook dan Christus Jezus, de Zoon van God.
Johannes 14:28 Ik (Christus Jezus) ga naar de Vader (God); want Mijn Vader is meer dan Ik.
Maar dan komt het grote struikelblok voor de Joden en dus het grote bewijsstuk van de godheid van
Jezus Christus voor de christelijke godsdienst. “Ik en de Vader zijn één!”. Dat vaagt toch alles wat
Christus Jezus daarvoor gezegd mocht hebben in één klap weg? Ja, maar zo wordt nou eenmaal gelezen.
We denken blijkbaar dat we heleboel uitspraken van de Heer naar een apart vakje van leugens mogen
verwijzen zodra we een uitspraak lezen die onze leerstukken lijkt te bevestigen. Is deze uitspraak van de
Heer inderdaad zo in tegenspraak met hetgeen de Heer er vlak voor uitgesproken heeft dat we door die
eerdere uitspraken een stevige streep kunnen halen? Zouden we dan inderdaad moeten concluderen dat
de Heer zo verschrikkelijk met zichzelf in tegenspraak is, waar ik maar geen verdere conclusies aan
verbindt?
Johannes 10: 30 Ik en de Vader zijn één.
Uit de voorafgaande uitspraken bleek al dat Christus Jezus niet één in wezen met de Vader was/is. God
de Vader is meer. God de Vader is Degene die alles schenkt en werkt. Dat is in ons leven, maar ook in het
leven van de Zoon van God. Wat deze eenheid dan wel betekent ontdekken we door de teksten van
hetzelfde onderwerp met elkaar te vergelijken.
Johannes 17:11 Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals
Wij.
Johannes 17:21 Opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader in Mij, en Ik in U; opdat ook zij in Ons één zijn,
Johannes 17:22 Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die U Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, zoals
Wij één zijn;
Johannes 17:23 Ik in hen, en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld zal erkennen,
dat U Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, zoals U Mij liefgehad hebt.
Tekst met tekst vergelijkend ontdek je waarschijnlijk wel dat het één zijn met God de Vader niet inhoudt
dat jezelf daarmee God bent. Het hele hoofdstuk Johannes 17 is een uitleg hoe je die eenheid wel kan
verstaan. De Heer Jezus vraagt in vers 11 Zijn God en Vader dat Hij de aardse volgelingen binnen het
Koninkrijk in Zijn Naam bewaart. Daarmee is die eenheid ook het deel van die volgelingen. Die
volgelingen zijn daarmee echter nog steeds niet een God.
In Johannes 17: 21 bidt de Heer Jezus Zijn God en Vader dat Zijn aardse volgelingen precies eender één
zouden zijn, namelijk in de eenheid die God de Vader met de Zoon van God heeft. Als die eenheid voor

de Zoon van God zou betekenen dat Hij daarmee God zelf zou zijn, dan zou dit precies eender voor die
volgelingen gelden. Het is echter bij geen van beiden het geval.
God de Vader schenkt Zijn Zoon heerlijkheid (blijkt weer dat God meer is), maar ook aan Zijn
volgelingen en de Vader maakt hen daarmee volmaakt volgens vers 22 & 23. De eenheid duidt dus op het
geweldige werk dat God zowel in Zijn Zoon als ook in de aardse volgelingen van Zijn Zoon hier doet.
Gods weg van genade is krachtig aan het werk in zowel Zijn Zoon als in de volgelingen van Zijn Zoon.
Nu nog eens even terugkerend naar onze begintekst:
Johannes 10: 29-33 Mijn Vader, die ze Mij (Jezus) gegeven heeft, is groter dan allen, en niemand kan ze
rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Toen namen de Joden opnieuw stenen op om
Hem te stenigen, Jezus antwoordde hun: Ik heb jullie veel voortreffelijke werken getoond van Mijn
Vader; De Joden antwoordden Hem: Om het goede werk stenigen wij U niet, maar om de godslastering,
en omdat Jij, terwijl je een mens bent, Jezelf God maakt.
Waar de godsdienstige elite hier dus wezenlijk over viel was dat Jezus zich Zoon van God had genoemd,
wie Hij ook daadwerkelijk is. Wat antwoordt de Heer dus?
Johannes 10: 34-36 Is er niet geschreven in jullie wet: Ik heb gezegd: jullie zijn goden? Als Hij hen
goden genoemd heeft, tot wie het woord van God gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden,
zeggen jullie dan tegen Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert, omdat
Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?
Met beroep op Psalm 82: 6 tekent de Heer hier dat Hij feitelijk met een lagere titel rondloopt dan de
gezagsdragers in het jodendom. Hij noemt zich niet god, maar hij noemt zich (volkomen terecht) de
Zoon van God. Vreemd dat nou vrijwel niemand in de christenheid deze duidelijke uitspraak van de Heer
serieus neemt.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk over de eenheid van de Zoon en de Vader wil ik heel graag nog even kwijt
dat ik hier niet over schrijf om andersdenkende gelovigen af te branden. Ik heb zelf deze duidelijke
uitspraken van de Heer ook telkens opnieuw sterk bevochten. Een half jaar lang heb ik met, in mijn
ogen, ketters hierover gecorrespondeerd. Naar mijn idee heb ik die langdurige discussie stevig gewonnen
toen zij na een half jaar geen weerwoord meer hadden. Ik heb daarmee wel geleerd dat discussies over
de Bijbel prima gewonnen kunnen worden terwijl je er helemaal naast zit. Zegt veel over discussies over
de Bijbel.

22 - Volheid van de Godheid in Christus
Zoals in het vorige hoofdstuk bleek dat de eenheid van Christus Jezus en Vader God de weg van Gods
genade tekent met zowel Zijn Zoon als met de volgelingen van Zijn Zoon, zo zien we een precies
eendere Bijbelse uitspraak terug als Paulus spreekt over Christus relatie met ons in het lichaam van
Christus.
Colossenzen 2:9-10 In Hem (Christus Jezus) woont elke volheid van de Godheid lichamelijk; En jullie
hebben de volheid ontvangen in Hem, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
Het is echt precies hetzelfde, ja zelfs met alle verdraaiingen die in uitleggingen erbij horen. Vers 9 geeft
aan dat in Christus al de volheid van de Godheid lichamelijk woont. Dit is voor de uitleg in vrijwel de
hele christenheid het bewijs dat Christus God is. Maar komen we dan in vers 10 en horen we daar Paulus
uitleggen dat wij in Christus die volheid ontvangen hebben, dan wordt het in diezelfde groep gelovigen
ineens als lasterlijk ervaren als we dan concluderen vanuit exact dezelfde logica dat wij dus God zouden
zijn. Logica is in christelijke uitleg nooit erg consequent (Men ziet wellicht geen link tussen Logos en
logisch.
Nee, wij zijn niet God. Dat is inderdaad de volkomen verkeerde conclusie. Maar het is de verkeerde
conclusie omdat in ver 9 ook totaal niet beweerd wordt door Paulus dat Christus God is. Het is de volheid
van de godheid die lichamelijk in Christus woont, zoals die volheid zelfs nu in ons woont. Christus Jezus
kan niets doen los van God de Vader, maar dat leven werkt Hij nu ook volkomen in ons. Dat is de
boodschap hier. Ook al lopen wij als hemelburgers een andere weg dan die volgelingen met een aardse
roeping uit het vorige hoofdstuk, je ziet hier wel diezelfde lijn van eenheid. Gods weg van genade.
Als leden van het lichaam van Christus hebben wij een plaats in Christus en hebben daarmee in Hem de
volheid ontvangen. Hoezo hebben wij de volheid ontvangen? Simpel, omdat in Christus reeds al de
volheid van de Godheid lichamelijk woont. Wij zijn……
Efeze 1: 23 De gemeente, die Zijn lichaam is, de volheid van het alles in allen vullende;
Denk hier eens eventjes over door. Dit is me een aparte uitspraak van Paulus! Wij zijn als lichaam van
Christus de volheid en in het plan van God blijkbaar een onmisbaar puzzelstukje want wij worden hier
dus gebruikt om alles in allen compleet te maken, oftewel te vervullen. Weet je nog uit 1 Corinthe 15:
27 hoe de Zoon alles onderschikt? Dat is dit alles vervullen. Alles komt tot Gods volheid. Dan is God alles
en in allen. Nu is die volheid via de Zoon reeds in ons. Wij zijn nu als het lichaam van Christus reeds die
volheid van God.
In eerste instantie zou ik zeggen dat dit een zustertekst is van Colosse 2: 10. Even verder doordenkend
wordt Gods gebruik van ons in Zijn genade nog groter. En waardoor? Doordat we Zijn volheid blijken te
zijn! Dan denken we dus niet aan een leerstelling, die zou aangeven dat wij God zouden zijn. Ben je gek?
Absoluut niet! Nee, dan zien we er iets in wat aangeeft hoe vergaand God ons in Zijn genade gebruikt,
zoals de volheid van de Godheid in Christus ook aangeeft hoezeer Christus als Zoon van God door Vader
God in genade gebruikt wordt.
Zou het nou zo zijn dat Paulus inderdaad in Colosse 2: 9 aangeeft dat de Zoon van God zelf helemaal God
zou zijn omdat hij schrijft dat in Christus al de volheid van de Godheid lichamelijk woont, waar bid
Paulus in de Efeze brief dan voor als hij opschrijft:
Efeze 3: 19 Opdat jullie vervuld worden tot in elke volheid van de God.
Hé, zie je dat Paulus hier over God schrijft. Hij heeft het bij ons over de volheid van God. Dus, het
gebruikelijke Griekse woord “theos”, wat ook concreet op de Plaatser wijst. In Colosse 2: 9 schrijft
Paulus over de volheid van de Godheid! Hij heeft het bij de Zoon van God niet over God, maar over de
Godheid, oftewel: “theotes”. Had Paulus ook maar ergens achterin zijn hoofd gedacht aan de Zoon van
God als God, dan zou hij toch juist bij de Heer de titel “God” gebruikt hebben en toch niet “Godheid”!
Nou ja, dat was even tussendoor.
Terug naar die volheid: Nee, we kunnen niet telkens eigenmachtig aan de Griekse uitdrukking “pan to
pleroma” weer een andere betekenis toekennen! Het is niet de ene keer, bijvoorbeeld bij Christus, dat
Hij God zou worden genoemd en de andere keer, als het om ons draait, dat het er dan op zou wijzen dat

God ons ergens voor inzet. Nou, wij zijn God niet! Ik hoop dat dit voor iedereen zonneklaar is. De Zoon
van God wordt echter wel in genade gebruikt door Vader God, net als dat wij dat mogen ondergaan.
We hebben er al regelmatig bij stilgestaan dat Christus de One & Only Middelaar tussen God en mensen
is. God heeft een plan dat echt alles en iedereen omvat en dat plan voltrekt Hij in Zijn Zoon, Christus
Jezus. Hij is de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. God zet daar ook ons als leden van het
lichaam voor in. Dat werkt Hij in jou en mij uit via, oftewel dwars door, Zijn Zoon Christus Jezus. Wij
hebben de volheid reeds ontvangen in Hem. Zo brengt God alles tot volheid.
Efeze 4: 10 Die neergedaald is, is dezelfde, die opgevaren is boven alle hemelen, opdat Hij alles
vervullen zou.
Ja echt alles en iedereen! God werkt Zijn volheid in de Zoon, werkt Zijn volheid in ons als lichaam van
Christus en werkt uiteindelijk Zijn volheid in alles en iedereen.
Als dan echt alles tot Gods volheid is gebracht, dan……
1 Corinthe 15: 28 Dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Hem, die Hem alle dingen
onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

23 - Mijn Heer & Mijn God
Nou, als de volgende tekst niet radicaal Christus Jezus als God de Zoon verkondigt, dan breekt toch mijn
klomp?
Johannes 20: 28 Thomas antwoordde Hem (Christus Jezus): Mijn Heer en mijn God!
Ah, die klomp is al gebroken.
Thomas spreekt hier twee titels uit, die door veel gelovigen de eeuwen door op één grote hoop gegooid
worden: “Heer” & “God”. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we het uitwisselbaar gebruiken.
1/ God is en blijft echter de Plaatser van het al. Hij is Degene, die alleen al in Zijn titel aangeeft de
volledige leiding van het hele plan in handen te hebben.
2/ Heer, oftewel het Griekse “Kurios” wijst echter op de meester van de slaaf.
De Zoon van God, Christus Jezus, is onze Heer. Het feit dat de naam van God in het Oude Testament door
de meeste vertalers ook met de titel “Heer” is weergegeven zegt hier niets over. Het Griekse “Kurios” is
inwisselbaar met het Hebreeuwse “Adonai”, dat vanwege een vreemde, onterechte eerbied de plaats in
de Schrift heeft ingenomen van de naam van God. “Heer” als vertaling van “Kurios” & “Adonai” heeft
dus niets uit te staan met de naam van God en betekent gewoon Heer of Meester.
Johannes 20: 28 Thomas antwoordde Hem (Christus Jezus): Mijn Heer en mijn God!
In het Grieks lezen we hier: ““Ho kyrios moy kai ho theos moy”. Vertaald staat hier letterlijk: “de Heer
van mij en de God van mij”. Waarom is dit interessant? Nou hierom:
Johannes 20:17 Ik vaar op naar Mijn Vader en jullie Vader, naar Mijn God en jullie God.
“Jullie Vader en jullie God”. Die uitdrukking kwam nog maar zeer kort voor dit gebeuren met Thomas uit
de mond van de Heer zelf. Dit zijn vergelijkbare woorden, zoals Hij die letterlijk tot Maria sprak: “de
Vader van Mij en Vader van jullie en God van Mij en God van jullie.”
Thomas zal dit zeker allemaal opgelepeld hebben gekregen van de andere apostelen. Het probleem
alleen was dat hij het niet geloofde (tot dan toe). Hij wist dus echter wel al dat als er sprake was van de
God van mij, dat het dan om God de Vader ging en niet om de Heer.
Voor mij was deze uitspraak van Thomas echter een uitermate overtuigend bewijs dat de Zoon van God,
God de Vader was. Thomas kijkt toch zeker naar de Zoon en hij roept toch zeker uit: “De God van mij!”.
Ik maak niet de vergelijking van al die mensen die tegenwoordig bij de allerminste bewondering ergens
voor hetzelfde uitroepen. Dat is een leeg, oftewel ijdel, gebruik van die titel. Maar bij Thomas had dit
wel degelijk de volle inhoud. Hij keek naar Christus en hij erkende zijn God. Wat er bij Thomas
plaatsvond zal straks bij de wederkomst van de Heer voor Zijn aardse volk opnieuw plaatsvinden. Zij
zullen geloven door het zien van God in Christus Jezus.
Trouwens, heb je er wel eens over nagedacht wie ze dan eigenlijk wel allemaal zien wederkomen?
Colosse 3: 4 Wanneer Christus, ons leven, zal geopenbaard worden, dan zullen jullie ook met Hem
geopenbaard worden in heerlijkheid.
Paulus beschrijft hier twee heerlijke feiten.
Ten eerste, voor nu is Christus reeds ons Leven.
Ten tweede heeft die werkelijkheid ook consequenties voor het moment dat Christus straks zal
verschijnen. Wij zullen namelijk als leden van het lichaam van Christus samen met Hem verschijnen in
heerlijkheid. En dan zullen inderdaad alle stammen van Israël de Heer zien verschijnen in heerlijkheid en
ze zullen het uitroepen: “Mijn God”.
Waarom zouden ze dat doen? Zijn wij dan plotseling God geworden? Nee, maar zij zien dan in Christus,
en daar zitten wij omdat Hij ons Leven is, het beeld van Vader God en dat levert de juiste uitspraak op:
“Mijn God”.
Psalmen 17: 15 ik zal Uw (volgens ver 13 & 14 van Yahweh) aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik
zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken.
Willen we Thomas een beetje beter leren kennen en dus verstaan wat hij uitspreekt, dan zullen we in de
zeldzame vermeldingen van hem in de Bijbel moeten duiken. Daar ben je snel door omdat de meeste
keren dat zijn naam voorkomt in het Woord van God het slechts gaat om een opsomming van namen. Een

opsomming van zo´n drie van die lijsten aan het begin en een opsomming van twee van die lijsten aan
het eind. Daartussen zit de geschiedenis van Jezus verschijning aan hem, waar deze tekst bij hoort en de
bekende vermelding van het huis van de Vader in Johannes 14. De Heer heeft het er dan over dat Hij
heen moet gaan en dat zij (Zijn volgelingen) de weg wel weten. Dan komt Thomas met een vraag:
Johannes 14:5 Thomas zei tegen Hem: Heer, wij weten niet, waar U naartoe gaat; hoe kunnen wij die
weg dan weten?
De Heer Jezus antwoordde Thomas met de bekende woorden:
Johannes 14: 6-7 Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de
Vader dan door Mij. Als je Mij kent, dan ken je ook mijn Vader. Van nu af aan kennen jullie Hem en
hebben jullie Hem gezien.
Deze populaire en overbekende woorden waren nou juist puur aan Thomas gericht. Hier had hij het hele
onderwijs over “Het Woord”, waar God zich in openbaart en die Jezus Christus is. Hier had hij het hele
onderwijs over “Het Logo”, waar God zich in openbaart en die Jezus Christus is. Hier had hij het hele
onderwijs over “Het Icoon”, waar God zich in openbaart en die Jezus Christus is.
Eigenlijk kreeg Thomas hier te horen: “Wil je de Vader zien, dan moet je bij Mij zijn. Ik ben de weg naar
de Vader”. Er is maar één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Toen Thomas de
opgestane Heer dan ook weer in levende lijve ontmoette, toen zag hij Vader God in dit Woord, in dit
Logo, ja, in dit Icoon.
Ik schreef al dat Thomas (als de spreekwoordelijke ongelovige Thomas) model staat voor het ongelovige
volk Israël. Hij was er zelfs niet eens meer bij toen de Heer verscheen aan Zijn volgelingen. Toen ze hem
van de opstanding kwamen vertellen geloofde hij er geen klap van. Een typisch beeld van het ongelovige
volk nu na de opstanding van de Heer. Men kan vertellen wat men wil, het volk gelooft het simpelweg
niet want er is niks te zien.
Het volk zal echter wel degelijk tot geloof komen. Dan is het echter door het zien.
Zacharia 12: 10 Over Davids huis en over de ingezetenen van Jeruzalem zal Ik uitstorten de Geest van
de genade en van het gebed, en zij zullen Mij zien, die zij doorstoken hebben, en zij zullen rouw over
Hem bedrijven zoals men rouwt over een enig kind, en zij zullen zich over Hem bedroeven zoals men
zich bedroeft over een eerstgeborene.
Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben
doorstoken; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
Thomas komt tot geloof door het zien op de Opgestane. Die opgestane en verheerlijkte Heer is het Logo,
Hij is het Icoon en wat gebeurt er? Precies hetzelfde wat er later met Israël gebeurt en nog later met
alle mensen.
Filippi 2: 10-11 Opdat in de naam van Jezus zich buigen zullen alle knieën van degenen, die in de
hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, en alle tongen belijden zullen, dat Jezus Christus de Heer
is, tot eer van God de Vader.
Wat gebeurt er? Thomas belijdt Jezus Christus als Heer en eert God, de Vader, zoals dat in Filippi 2 zo
duidelijk staat. Hij hoort door het Woord heen, hij ziet door het Logo heen, hij bekijkt het Icoon en zo
eert hij God de Vader.
Johannes 12:45 Wie Mij aanschouwt (de uitroep: “Mijn Heer”), aanschouwt Hem, die Mij gezonden
heeft (de uitroep: “Mijn God”).
Welke conclusie wordt er nou direct na deze uitspraak van Thomas (de context dus) door Johannes
opgeschreven?
Johannes 20: 31 Dit is geschreven, opdat jullie geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God;
Deze verschijning van de Heer aan Thomas had dus ook de bedoeling dat hij zou geloven ……….. Ja, wat
geloven? Dat Jezus God de Vader is? Of was het bedoeld om hem te laten geloven in God de Zoon? Nee!!!!
Het doel was heel simpel en heel duidelijk: “Geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God”.

24 - In de naam van Jezus buigen voor God de Vader
Filippi 2: 10-11 Opdat in de naam van Jezus zich buigen zullen alle knieën van degenen, die in de
hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, en alle tongen bekennen zullen, dat Jezus Christus de
Heer is, tot eer van God de Vader.
Jazeker, in het vorige hoofdstuk tipte ik dit gedeelte al aan. Nu gaan we die tekst zelf ook nog eens even
onder de loep nemen. Veel gelovigen lezen die tekst namelijk uiterst oppervlakkig en zien hier dan
overduidelijk dat die mensen, die zich hier neerbuigen, dat dan voor Christus Jezus zullen doen. (Ik ga er
even niet op in dat bij het woordje “Allen” de meeste gelovigen “sommigen” lezen. Dat is nu het
onderwerp niet.)
Als je gewoon leest wat er letterlijk staat, dan buigen ze hier echt niet tot eer van de God: Christus
Jezus! Die mogelijkheid wordt hier zelfs niet gegeven. Nee, alle mensen zullen dat buigen doen tot eer
van God de Vader. Het is echter wel in de naam, oftewel in de autoriteit van Jezus, dat ze dit zullen
doen, namelijk neerbuigen voor God, de Vader. De Yahweh van het Oude Testament.
Jesaja 45: 21-23 Er is geen God behalve Ik, een rechtvaardig God en een Redder is er niet buiten Mij.
Wend je naar Mij toe en wordt gered, alle jullie einden van de aarde; want Ik ben God, en niemand
meer. Ik zweer bij Mijzelf, en een woord, dat waarachtig is, gaat uit Mijn mond, daarbij zal het blijven:
voor Mij zullen alle knieën zich buigen, en alle tongen zullen zweren,
Er zijn nogal wat gelovigen die de inhoud van de uitdrukking “in de naam van” niet doorhebben. Daarom
volgen hier even twee Bijbelse voorbeelden met die uitdrukking:
Eerste voorbeeld:
Deuteronomium 25:6 De eerste zoon, die zij baart, zal hij laten opstaan in de naam van zijn gestorven
broer, opdat zijn naam niet uitgedelgd wordt uit Israël.
De betekenis hier van de uitdrukking “opstaan in de naam van zijn broer” wordt eigenlijk in het vervolg
van de tekst al uitgelegd. Het gaat erom dat de naam van die gestorven broer in deze eerste zoon zal
voortleven. Die eerste zoon leeft daardoor dus voort met de naam van de gestorven broer, maar tevens
met de voorrechten aan die naam verbonden, zoals een erfenis e.d. Die eerste zoon staat hier dus totaal
bekleed met het gezag van die gestorven broer.
Tweede voorbeeld:
1 Koningen 21:8 Zij schreef brieven in de naam van Achab, verzegelde die met Zijn zegel en stuurde ze
naar de oudsten en oversten in zijn stad, die rondom Naboth woonden.
Hier was Izebel frauduleus bezig brieven te sturen naar die oudsten en oversten. Het was fraude omdat
ze deed alsof het hele gezag van de koning erachter stond, ze schreef die brieven namelijk in de naam
van Achab.
Stel dat we hier nu die foutieve lijn van uitleg uit Filippi 2 zouden toepassen. Daar dachten we volkomen
ten onrechte dat “in de naam van Jezus zich buigen” betekende dat er voor Jezus gebogen werd en dat
Hij daarmee erkend werd als God.
Met exact dezelfde logica zouden we hier in dit gedeelte moeten constateren dat “brieven schrijven in
de naam van Achab” zou betekenen dat er aan Achab brieven geschreven waren. Nee, het gaat hier om
het feit dat Izebel zich frauduleus bekleedde met al het gezag van koning Achab. Die oudsten en
oversten moesten de indruk krijgen dat Achab met al zijn gezag als koning achter die brieven stond.
Dan nog mijn eigen voorbeeldje:
Het is feitelijk heel simpel. Als ik zelf naar een willekeurig landelijk dagblad stap met een belangrijke
mededeling, die de volgende ochtend prominent op de voorpagina moet staan, dan krijg ik niks gedaan.
Mijn naam (Hein de Haan) stelt namelijk helemaal niks voor. Als daarentegen de koning me echter stuurt
en ik ga in de naam van de koning naar die krant toe met hetzelfde verzoek, dan staat het de volgende
dag voorop de krant te pronken. Vanzelfsprekend betekent de uitdrukking “in de naam van de koning”
dat ik in het volle gezag van de koning iets uitvoer. Exact eender geeft Filippi 2 aan dat straks echt alle
knieën zich zullen buigen tot eer van God, de Vader. Dat buigen zal dan dus plaatsvinden binnen het
gezag van Jezus, want het gebeurt hier in de naam van Jezus. Hij is Degene, die alles en iedereen
onderschikt.
Dus waarom is het niet de Zoon, voor wie men neerbuigt?
1 Corinthiërs 15:27 Want Hij (Christus Jezus) heeft het alles aan Zijn (God de Vader) voeten
onderworpen.

Daarmee is Christus niet God. Integendeel, als dit straks inderdaad allemaal zover is, dan zal Christus
zelf zich ook onderschikken aan God de Vader.
1 Corinthiërs 15:28 Wanneer Hem (God) alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf
onderworpen worden aan Hem, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Dan nog even een soort herhaling:
Filippi 2: 10-11 Alle tongen zullen bekennen, dat Jezus Christus de Heer is, tot eer van God de Vader.
Jezus Christus is Heer!
Vader is God!
Het staat hier zo kraakhelder en duidelijk. In onze vorige studie over de ongelovige Thomas waren we
dat onderscheid ook al tegengekomen omdat dit de uitroep van Thomas was: “Mijn Heer en mijn God”.
Tot welke conclusie kwamen we?
1/ God is en blijft de Plaatser van het al. Hij is Degene, die alleen al in Zijn titel aangeeft de volledige
leiding van het hele plan in handen te hebben.
2/ Heer, oftewel het Griekse “Kurios” wijst op de meester van de slaaf.
Laten we dit hoofdstuk nu maar afsluiten met nogmaals die heerlijke toekomstverwachting te lezen:
Filippi 2: 10-11 Opdat in de naam van Jezus zich buigen zullen alle knieën van degenen, die in de
hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, en alle tongen bekennen zullen, dat Jezus Christus de
Heer is, tot eer van God de Vader.

25 - Heeft God ons door Zijn eigen bloed verworven?
De titel van dit studiehoofdstuk zit weer eens lekker vreemd in elkaar. Misschien heb jij je bij het lezen
ervan al achter je oren gekrabd. Gods eigen bloed? Laten we maar snel van start gaan met de Bijbeltekst
die de oorzaak van deze verwarring lijkt te zijn.
Handelingen 20: 28 Hebt dan nu acht op jezelf en op de hele kudde, waarin de heilige Geest jullie
geplaatst heeft als opzieners, om de gemeente van de God te weiden, die Hij dwars door het bloed van
Zijn Eigene verworven heeft.
Dit is dus gelijk de weergave, die volgens mij correct is.
Vaak staat er: “die Hij dwars door Zijn eigen bloed verworven heeft.” En daar ontstaat de verwarring.
Heeft God hier in Handelingen 20 eigen bloed, waarmee Hij Zijn kudde verworven heeft? De logische
consequentie zou dan zijn dat God op het kruis gestorven zou zijn. God zou dan, als we dit zo
doortrekken, drie dagen morsdood geweest zijn. Geen leven in God. Denk je eens in wat dat voor de
hele schepping, die in Zijn kracht gedragen wordt, zou betekenen!
Zoals we in de vorige hoofdstukken zagen is de Heer Jezus door Vader God opgewekt uit de dood, maar
een volkomen levenloze God, die dood in het graf ligt, zal er nooit toe komen om zichzelf op te wekken
omdat Hij simpelweg dood zou zijn. Is dat inderdaad wat hier gesuggereerd wordt? Dit lijkt me een echt
dilemma.
Stel dat de conclusie, dat God met zijn eigen bloed de kudde gekocht had, juist was, dan zou God dus
ook als God op het hout geslacht zijn. Naar het oordeel van sommigen zal ik dan waarschijnlijk wel
godslasterlijk klinken, maar dan is dat werk van Christus volgens mijn inzicht Bijbels gezien volstrekt
waardeloos. Waarom?
In Gods eigen plan zat het zo dat iemand die lager stond dan God, ja zelf lager dan de engelen, de dood
zou smaken.
Psalmen 8: 5 U hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de Engelen,
Hebreeën 2: 9 Wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden
van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood
smaken zou.
Hebreeën 9: 13-14 Als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe, gesprenkeld op de
onreinen, heiligt tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de
eeuwige Geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, uw geweten reinigen van dode werken, om
de levende God te dienen?
Handelingen 20: 28 De gemeente van de God, die Hij dwars door Zijn eigen bloed verworven heeft.
“Zijn eigen bloed”, dat is wat de meeste vertalers ervan gemaakt hebben. Maar nu duiken we maar eens
in de grondtekst van het laatste deel van de tekst, die hier vertaald is met “die Hij dwars door het eigen
bloed verworven heeft”. Dat is een ietwat scheve weergave van de Griekse grondtekst: “dia tou
haimatos tou idiou”. Volg ik de Griekse bewoording op de letter, dan kom ik uit op: “dwars door het
bloed van Zijn Eigene”. Zo komen we op de volgende totale tekst:
Handelingen 20: 28 Hebt dan nu acht op jezelf en op de hele kudde, waarin de heilige Geest jullie
geplaatst heeft als opzieners, om de gemeente van de God te weiden, die Hij dwars door het bloed van
Zijn Eigene verworven heeft.
Het is, denk ik, wel overduidelijk Wie die Eigene van God is.
Mattheüs 17:5 Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen (plezier) heb;
Markus 1:11 Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Markus 9:7 Deze is Mijn geliefde Zoon,
Lukas 3:22 Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou heb Ik Mijn welbehagen!
Lukas 9:35 Deze is Mijn geliefde Zoon;
2 Petrus 1:17 Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.
Die Eigene is de Zoon van God zelf, die Vader God het meest nabij is.
Romeinen 8: 32 God heeft zelfs Zijn Zoon, Zijn Eigene, niet gespaard, maar Hem voor ons allen
overgegeven,

God kijkt naar Zijn eigen Zoon, die voor Hem de kudde gekocht heeft met Zijn bloed. Zijn eigene, dat is
Zijn Zoon, maar dan uitgedrukt in die warme liefde van God en met de waardering van God voor dit
kostbare werk.
Openbaring 5:9 U bent geslacht, en U hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en
taal, en volk, en natie;
Zouden we diepgaand duiken in het Griekse woord “idiou”, dat in de Staten Vertaling dus met “eigen” is
weergegeven en wij samen met diverse andere vertalingen weergeven met “Eigene”, dan zouden we
ontdekken dat het menigmaal weergegeven wordt met “alleen”. Je kan dus zeggen dat het dus de Enige,
de Unieke, de Eigene van Vader God is. Oftewel:
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon heeft Hem verklaard.
Johannes 3:16 Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft,
Niets is dus gekocht en betaald met het bloed van Vader God. Alles is teruggekocht van satan met het
bloed van de Zoon van God, Christus Jezus, Gods geliefde Zoon, Zijn unieke Zoon, Zijn Eigene! Daarin
toonde Christus als de ware beelddrager van God Gods overstelpende liefde en genade.
Voorhoeve Vertaling: “de gemeente van God, die Hij Zich verworven heeft door het bloed van Zijn
eigen Zoon.”
Telos Vertaling: “de gemeente Gods, die Hij zich door het bloed van Zijn Eigene verworven heeft.”
Staten Vertaling: “de Gemeente Gods, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.”

26 - Is Christus God boven alles?
De hele serie studies onder het hoofd “Wie is God?” heeft eigenlijk de bovenstaande vraag tot thema: “Is
Christus God?”. Die vraag lijkt nu, volkomen strijdig met de gigantische hoeveelheid aanwijzingen in de
Schrift dat Vader God de enige God is en Christus de enige Middelaar tussen God en mensen, toch in de
volgende Bijbeltekst positief te worden beantwoord.
Romeinen 9:5 Van wie ook de vaderen zijn, en van wie ook Christus afstamt naar het vlees, die is: God
boven alles geloofd in eeuwigheid, Amen.
Paulus uitspraak lijkt hier te beweren dat Christus boven alles God is. Dat staat er niet in de grondtekst.
Laat ik proberen zo letterlijk mogelijk de Griekse tekst weer te geven:
Romeinen 9:5 Van wie de vaders, en vanuit wie de Christus naar het vlees, die boven alles is. God zij
geloofd tot in de aionen, Amen.
Christus is boven alles geplaatst en dan breekt Paulus uit in een lofzang aan God, de Vader, met een
“Amen” als slotakkoord.
Eerst gaan we even dit vers in zijn context plaatsen. Waar heeft Paulus het in Romeinen 9 over? Paulus
heeft het over de positie en de voorrechten van Israël. Het is niet mijn bedoeling om het hele hoofdstuk
door te gaan nemen, maar telkens spreekt Paulus niet over de Gemeente, het lichaam van Christus.
Telkens zijn niet de heidenvolkeren (ondanks dat zij de door God zelf op het hart van Paulus gelegd zijn)
het middelpunt van Paulus gedachten hier. De Heer Christus Jezus is ook al niet het onderwerp van dit
hoofdstuk hoewel hij toch de centrale boodschap van Paulus evangelie was. Zelfs God zelf vormt niet het
centrale thema van dit hoofdstuk in de Romeinenbrief. Het is de positie en het zijn de voorrechten van
het volk Israël in de plannen van God wat de kwestie is die hier besproken wordt. Het draait hier
doorlopend om het hart van Vader God voor Zijn aardse volk Israël.
Nu de tekst waar we op in willen zoomen. Het is het aardse volk Israël van wie de vaders (de
aartsvaders) zijn. Het is het aardse volk Israël vanuit wie de Christus naar het vlees is. Bedenk goed, het
draait hier dus om Gods relatie met Zijn aardse volk Israël. Daarom is het ook van belang om te zien dat
het hier dus feitelijk om de aardse Messias draait, die wat het vlees betreft vanuit Israël kwam.
Filippi 2 tekent Christus weg van vernedering, waarna de verhoging kwam. Hier in Romeinen 9 zien we
alleen die verhoging binnen die weg van de Messias naar het vlees voor Israël. Die aardse Messias voor
het volk heeft een plaats gekregen, die boven alles is. Wat is dan het wezenlijke slotstuk waar in die weg
naartoe gewerkt wordt? Dat God geloofd wordt tot in de aionen om Zijn weg in de Zoon, de aardse
Messias voor Israël.
Als we denken dat het hier om Christus Jezus draait, die boven alles God zou zijn, dan hebben we hier
eigenlijk precies dezelfde misser die we al eerder tegen waren gekomen in de volgende tekst:
Filippi 2: 10-11 Opdat in de naam van Jezus zich buigen zullen alle knieën van degenen, die in de hemel
en op de aarde en onder de aarde zijn, en alle tongen bekennen zullen, dat Jezus Christus de Heer is,
tot eer van God de Vader.
In deze tekst buigt er niemand voor Jezus, ook al denkt het gros van de gelovigen dat wel. Men buigt tot
eer van God. Zo is Christus in de tekst in Romeinen 9 niet degene die boven alles God is, maar wordt God
geloofd tot in de aionen vanwege de aardse Messias, die boven alles gesteld is.
Romeinen 9:5 Van wie de vaders, en vanuit wie de Christus naar het vlees, die boven alles is. God zij
geloofd tot in de aionen, Amen.
De aardse Messias is boven alles gesteld. “Maar je kan als aards mens toch zeker niet boven alles zijn?
Dan zal je toch God moeten zijn?” Tja, tenzij je door een ander daar gesteld bent, namelijk door Vader
God.
Filippenzen 2:9 Door welke de God Hem ook uitermate verhoogd heeft, en aan Hem de Naam gegeven
heeft, welke boven allen naam is;
Het is Yahweh zelf, God de Vader, die hier geprezen wordt vanwege Zijn weg met Zijn aardse volk in Zijn
Zoon.
Romeinen 1:25 De Schepper, die te prijzen is tot in de aionen! Amen.
2 Corinthiërs 11:31 De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geloofd wordt tot in de aionen,

Ook hier in Romeinen 9: 5 is het dus de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die Paulus looft en
prijst tot in de aionen. Een prachtige afsluiting van deze tekst over de weg van de Messias binnen Zijn
aardse volk Israël.
Tot slot:
Ik sluit deze studie over Romeinen 9: 5 nu eens graag af met erop te wijzen dat het nergens voor nodig is
om boos te worden op de uiteenlopende vertalingen bij zo´n tekst. Ik verdenk er namelijk niemand van
dit bewust foutief weer te geven. De diverse mogelijkheden van vertalen zitten er gewoon in. Dat ligt
namelijk aan de punten en komma´s, die wij in onze Nederlandse taal wel enthousiast gebruiken, maar
die ontbreken in het Grieks. Dat maakt dat je exact dezelfde woorden op drie verschillende manieren
vertaald kan tegenkomen in deze tekst. Daar komen de drie mogelijkheden:
1/ Christus, die boven alles God is.
2/ Christus, die boven alles is. God zij geloofd.
3/ Christus. God, die boven alles is, zij geloofd.
Van die eerste kennen we meerdere Nederlandse vertalingen.
Van die tweede zijn er een aantal Engelse vertalingen.
Van die derde zijn er ook een aantal Engelse vertalingen.
Enkele voorbeelden van die tweede lijn vertalingen:
NASB whose are the fathers, and from whom is the Christ according to the flesh, who is over all, God
blessed forever. Amen.
NRSV to them belong the patriarchs, and from them, according to the flesh, comes the Messiah, who is
over all, God blessed forever. Amen.
ASV
whose are the fathers, and of whom is Christ as concerning the flesh, who is over all, God
blessed for ever. Amen.
KJV Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God
blessed for ever. Amen.
Enkele voorbeelden van die derde lijn vertalingen:
NAB
theirs the patriarchs, and from them, according to the flesh, is the Messiah. God who is over all
be blessed forever. Amen.
RSV
to them belong the patriarchs, and of their race, according to the flesh, is the Christ. God who is
over all be blessed for ever. Amen.
Alle drie de lijnen van vertalen zijn mogelijk omdat het slechts een kwestie van het gebruik van
leestekens is. Zou ik kortweg vanuit mijn persoonlijke voorkeur kiezen voor een bepaalde lijn, dan had ik
voor de derde lijn gekozen. Maar de volgorde van woorden is daar wel heel sterk omgegooid. De eerste
lijn gooide ook al een aantal woorden in een andere volgorde, maar minder rigoureus. Ik koos voor de
tweede omdat daarbij de woorden vrijwel in dezelfde volgorde blijven staan en (wat ikzelf erg
belangrijk vind) wat er dan staat lijkt geheel aan te sluiten op de rest van de Schrift.
Zo heb ik mijn uitzoekwerk een keertje verantwoord en tevens hoop ik dat ik wat boosheid over de
diverse vertalingen heb kunnen wegnemen.

27 - Heeft God nou toch de Zoon tot God gezalfd?
Hé, dat is nou echt een verrassing! We zijn namelijk op een Bijbeltekst gestuit die zondermeer de Zoon
van God als God beschrijft en dat is ook nog eens een keertje geen vertaalfout. Het is ook duidelijk geen
wishful thinking van de vertalers. Het gaat hier zondermeer over de Zoon als God.
Hebreeën 1: 8 van de Zoon (zegt Hij): ‘Uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid,
Letterlijk: Tot de Zoon: "de troon van U is de god tot in de aioon van de aioon (“aiona tou aionos”),
Hebreeën 1: 9 daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten.’
Letterlijk: daardoor zalft u, die god, uw God met vreugdeolie boven uw partners.
Jazeker, Christus Jezus wordt hier god genoemd! Eigenlijk wordt hier heel letterlijk de heerschappij van
de Zoon (oftewel Zijn troon) de god tot in de aioon van de aioon genoemd. Door het zalven met
vreugdeolie door Vader God (die dus boven Hem staat) wordt nog eens een keer de godheid van Zijn
heerschappij (de troon dus) benadrukt tot in die aioon (de alles overtreffende aioon). Met de zalving tot
die heerschappij kan je Christus dus de god van die speciale aioon (de aioon van de aioon) noemen, zelfs
boven Zijn partners. Hier kan niemand omheen! Christus Jezus is hier de god van dat bijzondere
tijdperk.
Vader God zal Hem zalven tot die speciale God van dat toekomstige tijdperk, die uiterste aioon. Let wel,
dat houdt zondermeer in dat Hij het daarvoor niet was. Je hoeft niet speciaal gezalfd te worden tot iets
wat je altijd al was. Zalving is namelijk nergens in de Schrift een bevestiging van iets wat reeds een feit
was. Men wordt het door zalving. Het gaat om een toekomstige aioon, een toekomstig tijdperk. Daarbij
blijft het ook van belang om te zien dat het in het bijzonder gaat om de troon van de Zoon van God. Die
troon, oftewel die heerschappij van de Heer, is namelijk in de eerste tekst (vers 8) de god tot in de aioon
van de aioon.
We leven nu in een andere aioon waarin een ander de heerschappij van deze aioon, van dit tijdperk,
bezit.
2 Corinthiërs 4:4 Ongelovigen, in wie de god van deze aioon de gedachten verblind heeft,
De god van de huidige aioon (satan) heeft de gedachten van ongelovigen verblind. Die god is dus echt
niet dezelfde als de Zoon van God. De god van de aioon waar we nu in leven is duidelijk de leugenaar
vanaf het begin, die de gedachten verblindt.
Satan heeft de vrije hand (ja, in zekere zin: heerschappij, oftewel zijn troon) in deze tijdsperiode.
Daarmee wordt hij aangeduid als de god van deze aioon. Hij wordt door de mensheid dus als degene
erkent die de volle heerschappij over hen heeft, oftewel als god. Hij is daarmee niet officieel God, de
Schepper en Onderhouder, Die alles plaatst. Onze Plaatser, dat is Vader God zelf.
De satan wordt dan wel de overste van deze wereld (kosmos) genoemd, maar nergens de god van deze
wereld (kosmos). Hij is uitsluitend de god van deze tijdsperiode. Ik vermoed echt dat er vrijwel niemand
zal zijn die satan concreet hierom een plekje geeft binnen een echte Godheid. Vermoedelijk is er toch
niemand op het idee van een viereenheid gekomen ondanks dat het Woord van God hem dus de god van
deze aioon noemt. Er is namelijk geen aanleiding om bij deze tijdsinperking aan eenzelfde soort God te
denken als bij God zelf. De titel geeft hier aan dat satan in deze aioon de heerschappij in de wereld
heeft, zoals in die toekomende aioon (de alles overtreffende aioon) de Zoon die heerschappij zal
innemen.
We gaan nou eerst eens even kijken in welk verband de schrijver van de Hebreeënbrief deze twee
uitspraken over de Zoon van God als de God van de toekomstige aioon geplaatst heeft. Wat is de
ontwikkeling van de waarheid in dit hoofdstuk over Christus Jezus als de Zoon van God?
Hebreeën 1: 1 God heeft aan het einde van deze dagen tot ons gesproken in Zoon,
God, de Vader, openbaart zich en daar gebruikt Hij de Zoon voor (als Logos/als Woord). Christus doet ons
de Vader kennen.
Hebreeën 1: 2 God heeft de Zoon gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen,
Al een verwijzing naar het feit dat God, de Vader, de Zoon deze plaats van heerschappij gaat geven.
Satan, die vandaag de dag god van deze aioon is, die had Christus ook heerschappij aangeboden, maar
die weg is door Christus verworpen. Zijn wil was de wil van Vader God te doen.
Lukas 10:22 Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven;

Johannes 12:49 Ik heb uit Mijzelf niet gesproken; maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Mij
een gebod gegeven, wat Ik zeggen zal, en wat Ik spreken zal.
De ontwikkeling van Gods waarheid gaat verder:
Hebreeën 1: 3 De Zoon is de uitstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen,
In de Zoon zien we dus Vader God. Het zou vreemd zijn om deze uitdrukkelijke waarheden hier,
voorafgaand aan vers 8 & 9 nu maar weg te strepen vanwege Christus god zijn in vers 8 & 9 en er iets
dergelijks van te maken als:
“De Zoon is God in Zijn heerlijkheid en wezen”. Dat staat er nou juist niet ter inleiding van deze twee
teksten.
De verdere ontwikkeling van Gods waarheid:
Hebreeën 1: 3 De Zoon is gezeten in de rechterzij van de Majesteit in de hoge;
Er wordt nergens beweerd dat de Zoon nu de Majesteit in de hoge is. Nee, dat is uitsluitend Vader God.
De Vader heeft de Zoon nu wel in de positie van Zijn heerschappij (de rechterzij) geplaatst, maar dat is
concreet iets anders. Christus is nu verhoogd.
Gods Waarheid verder ontwikkeld:
Hebreeën 1: 4 De Zoon is zoveel meer geworden dan de engelen,
Daar hebben we Zijn partners. Hij was niet meer dan hen. Hij is meer geworden in Zijn verhoging en de
daarbij behorende zalving tot de god van die aioon van de aioon (overtreffende aioon).
Hebreeën 1: 8 Tot de Zoon: "de troon van U is de god tot in de aioon van de aioon (“aiona tou aionos”),
Hebreeën 1: 9 Daardoor zalft u, die god, uw God met vreugdeolie boven uw partners.
De heerschappij van de Zoon is dus de god tot in de overtreffende aioon.
1 Corinthiërs 15:25 Christus moet heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd
hebben.
2 Petrus 1:11 Het koninkrijk van de aioon van onze Heer en Redder Jezus Christus.
Die heerschappij duurt tot in die overtreffende aioon. Het Griekse woordje “eis”, dat hier vertaald is
met “tot in” geeft dus een tijdsgrens aan. Dit god zijn is dus een tijdelijk gegeven, zoals bijvoorbeeld
rechters in Israël ook een tijdelijk ambt uitoefenden als een soort god.
Johannes 10:35 Hij noemde hen goden, tot wie het woord van God kwam,
Zo´n rechter was ondanks dat hij in het bezit was van de titel “god” slechts een tijdelijke,
ondergeschikte plaatser, zoals satan dat in deze aioon, dit tijdperk, ook is, en zoals de Heer straks ook
die positie zal ontvangen als Hij daartoe door Vader God gezalfd zal worden tot in die toekomende aioon.
Na die overtreffende aioon schikt de Zoon zich weer onder Vader God.
1 Corinthiërs 15:28 Wanneer Hem alle dingen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen
zijn aan Hem, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Wat zegt nou de gewone vertaling?
Hebreeën 1: 8 van de Zoon (zegt Hij): ‘Uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid,
Nee, dat staat er niet in de Schrift! Daar staat: “eis ton aiona tou aionos”. Letterlijk in het Nederlands:
“tot in de aioon van de aioon”.
Hebreeën 1: 8 Tot de Zoon: "de troon van U is de god tot in de aioon van de aioon (“aiona tou aionos”),
Hebreeën 1: 9 Daardoor zalft u, die god, uw God met vreugdeolie boven uw partners.
De troon van de Zoon is dus god tot in de aioon van de aioon. Tot op dat moment duurt dus de
heerschappij van de Zoon om daarna zich weer onder Vader God te stellen, waarna God alles en in allen
zal zijn.

28 - Jezus Christus is wel degelijk in het vlees gekomen
Nu eens een serie Bijbelteksten, die totaal geen enkel raakpunt hebben met één of andere ontkenning
van de enig unieke God, namelijk de Vader. Ook zijn het teksten, die geen enkel bewijs voor het God zijn
van de Zoon van God opleveren. Waarom dan toch die teksten?
1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan hij die loochent, dat Jezus de Christus is? Deze is de
antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
1 Johannes 4:2-3 Hieraan kennen jullie de Geest van God: elke geest, die belijdt, dat Jezus Christus in
het vlees gekomen is, die is uit God; En elke geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is, die is niet uit God; maar dit is de geest van de antichrist, waarover jullie gehoord hebben,
dat hij komen zal, en hij is er nu al in de wereld.
2 Johannes 1:7 Er zijn veel verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in
het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.
Raar hè om deze Bijbelplaatsen nu zomaar in deze serie over de vraag wie God is te dumpen! Tja, ik zou
deze teksten hier ook helemaal niet in hebben opgenomen als het niet zo was dat deze teksten telkens
gelijk naar voren worden geschoven zodra iemand de Godheid van Jezus Christus op Bijbelse gronden in
twijfel trekt of zelfs wanneer men niet met de totaal onbijbelse term “Drie-eenheid” uit de voeten kan.
Het heeft mij altijd verbaasd als deze teksten hiervoor uit de kast werden getrokken omdat het cruciale
punt dat ik in deze uitspraken hoor nou juist is dat Jezus volwaardig mens is. Waar Zijn mensheid in
twijfel wordt getrokken, en waar ontkent wordt dat Hij de titel Christus ontvangen heeft, daar is volgens
deze uitspraken van Johannes sprake van de geest van de antichrist. Daar zou volgens de tweede brief
van Johannes de verleider aan de slag zijn. Het onderwerp hier is dus totaal niet de drie-eenheid of het
God zijn van Jezus.
Maar hiermee kan ik het niet naast me neerleggen. Voor al de verdedigers van de kerkelijke leer van de
drie-eenheid en de godheid van Jezus Christus zijn deze drie Bijbelgedeelten wel bijna tot speerpunt
verheven. Daarom kunnen we er niet omheen. Ik ga ook helemaal uit van het goddelijk gezag van deze
drie brieven van Johannes. Dus, laten we ons onderwerpen aan zijn woorden.
In beide gedeeltes draait het om het belijden van de komst van Jezus Christus in het vlees. Wie dat
belijdt is uit God. Wie dat niet belijdt, die heeft in de eerste brief de geest van de antichrist en in de
tweede brief wordt die de verleider en de antichrist zelf genoemd. Het is dus van het grootste belang
dat we beseffen wat de uitdrukking “Jezus Christus komen in het vlees” echt Bijbels gezien inhoudt.
Johannes 1:14 Het Woord werd vlees, en woonde onder ons en wij zagen zijn heerlijkheid, een
heerlijkheid als van de eengeboren Zoon van de Vader vol van genade en waarheid.
1 Timotheus 3: 16 Buiten twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht; Die Zich geopenbaard
heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder
de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.
Het Woord is vlees geworden. Jezus Christus heeft zich geopenbaard in het vlees. Hoe moet ik me dat
voorstellen?
Jesaja 7:14 Yahweh zelf zal jullie een teken geven. Zie, de maagd is zwanger, en zal een zoon baren,
Mattheüs 1:16 Maria, uit wie Jezus geboren is,
Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en hem de naam Jezus geven,
Mattheüs 1:22-23 Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden, wat door de Heer gesproken is door
middel van de profeet, die zegt: ‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
Lukas 1:31 Je zal zwanger worden en een zoon baren en je zal hem de naam Jezus geven.
Lukas 2:7 Ze baarde haar eerstgeboren zoon,
Lukas 2:11 Vandaag is aan jullie een Redder geboren, die Christus, de Heer, is.
Romeinen 1:3 Gods Zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees,
Hebreeën 2:17 Hij moest in alles aan de broeders gelijk worden,
Hebreeën 10:5 U (God) hebt Mij (Jezus) een lichaam toebereid;
Tja, het kan eigenlijk gewoon niet duidelijker! Zo is het Woord vlees geworden! Zo heeft Jezus Christus
zich geopenbaard in het vlees!

Maar naast ontkenning van die vleeswording van Jezus Christus heeft Johannes nog een kenmerk van de
antichrist opgeschreven.
1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan hij die loochent, dat Jezus de Christus is?
Dit gaat niet om een naamgeving (Het betreft de titel van “Gezalfde”). Het gaat er zelfs niet om dat Hij
de Messias voor Zijn aardse volk Israël is. Jezus is simpelweg de Christus. Punt uit! Wat houdt dat precies
in?
Romeinen 1:4 Hij heeft verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, naar de Geest van de heiligheid, door
de opstanding van de doden, Jezus Christus, onze Heer,
1 Corinthiërs 15:14 Als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking leeg, en jullie geloof is dan ook
leeg.
1 Corinthiërs 15:15 Wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft,
1 Corinthiërs 15:17 Indien Christus niet opgewekt is, dan is jouw geloof tevergeefs, dan ben je nog in
je zonden.
1 Corinthiërs 15:20 Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van hen, die
ontslapen zijn.
Efeze 1: 19-20 De overweldigende kracht aan ons, die geloven, die Hij (God) gewerkt heeft in Christus,
toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en gezet aan zijn rechterhand in de hemel,
Hebreeën 5:5 Zo heeft Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden, maar die tot
hem gezegd heeft: "Jij bent mijn Zoon, vandaag heb ik je verwekt";
Nu ik dit alles aan het opschrijven ben zit ik nou juist net in die kerkelijk voorgeschreven tijdsperiode
van het jaar dat men als de joods-christelijke traditie van Pasen verkoopt. Daar is men christelijk heel
erg streng op. Niemand (ook supermarkten niet) mag bijvoorbeeld paaseitjes zomaar voorjaarseitjes
noemen. Maar je wordt wel doodgegooid met passiespelen, waarin de opstanding als een soort wazig
occulte geestverschijning wordt uitgebeeld. Ja, wie gelooft nou nog als goed christen in die gekke
letterlijke opstanding? Eh….. ik. Nou kijk, daar gaat het (de letterlijke opstanding), voor zover ik deze
Bijbelgedeelten in de Johannesbrieven begrijp, hier nadrukkelijk over.
Bij de opstanding is Jezus de opgestane Christus geworden. Het draait naast het feit dat we letterlijk
geloven dat Christus in het vlees gekomen is, volkomen mens werd, dus ook om de erkenning dat we
Hem nu kennen als de opgestane Heer, die ons Leven is.
1 Corinthiërs 1:30 Uit God ben jij in Christus Jezus,
2 Corinthiërs 5:17 Wie in Christus is, die is een nieuwe schepsel;
Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruist; toch leef ik, dat ben ik niet meer , maar Christus leeft in
mij;
Efeziërs 2:5 God heeft ons samen levend gemaakt met Christus
Filippenzen 1:21 Te leven is mij Christus,
Colossenzen 1:27 Christus in jullie, de Hoop van de heerlijkheid;
Colossenzen 2:5 De vastigheid van jouw geloof in Christus
Colossenzen 2:17 De werkelijkheid is Christus,
Colossenzen 3:1 Aangezien jij met Christus opgewekt bent,
Colossenzen 3:3 Jij bent gestorven, en jouw leven is met Christus verborgen in God.
Colossenzen 3:4 Christus, Die ons leven is,
1 Johannes 5:1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren;
Gevolg van ons leven in de opgestane Christus betekent een totaal nieuwe kijk:
1 Corinthiërs 2:16 Wij hebben het denken van Christus.
2 Corinthiërs 5:16 Wij kennen vanaf nu niemand naar het vlees; als wij ook Christus naar het vlees
gekend hebben, dan kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
Wat hebben we een heerlijke boodschap mensen! “Jezus is de Christus! Hij is ons Leven!” Dat heeft dus
niks met enige ontkenning van het God zijn van de Zoon van God te maken. Nee, Vader God heeft Hem
opgewekt en wij zijn met Christus mee opgewekt en geplaatst in de hemelse. Inderdaad, wie dat ontkent
en dus met name de werkelijk letterlijke betekenis van Zijn opstanding loochent, die is de verleider, die
spreekt en handelt in de geest van de antichrist. Maar laten we maar gewoon genieten van die
overstromende rijkdommen van genade die uit Zijn opstanding voorvloeien!

29 - Christus & God, beide: De Eerste & De Laatste
Ik gooi maar weer eens een titel in het midden, die voor mij tot voor kort vlijmscherp het God zijn van
de Zoon van God zou aantonen. Bij nadere studie blijk ik maar weer een matig onderzoeker te zijn
geweest.
In het vorige hoofdstuk zagen we Christus Jezus, de Zoon van God, in Zijn volkomen mens zijn. Niet
zomaar één van de velen. Nee, de unieke onder de velen, de uniek zondeloze mens, de mens die de
enige echte Middelaar tussen God en mensen is.
1 Timotheüs 2:5 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
Als die enig unieke mens, de Middelaar tussen God en mensen, heeft Hij alles wat in Adam de mist
ingegaan was juist als mens weer helemaal opgetild en in orde gemaakt. Ja, meer dan dat.
Romeinen 5: 18-19 Zoals door één overtreding de gevolgen daarvan zich uitstrekken tot in alle mensen
tot veroordeling, zo ook strekken door één gerechtigheid de gevolgen daarvan zich uit tot in alle
mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de éne mens de velen
tot zondaars gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de éne (mens) de velen tot
rechtvaardigen gesteld worden.
Die ene unieke mens, door Wie alle mensen de gevolgen zullen ondervinden van de rechtvaardiging ten
leven is die ene Heer, door wie alles ontstaan is:
1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en
één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem.
Door Hem is alles ontstaan wat ontstaan is. Als zodanig is Hij, de Zoon van God, de eerste. Maar hier zien
we tevens Vader God, uit wie alles ontstaan is. Binnen de schepping is onze Heer de eerste door wie
verder alle dingen geschapen zijn. Maar let wel, Hij is daartoe het middel dat God gebruikte. Vader God
zelf was er echter al zelfs voordat er sprake was van dit Middel (het Woord). Al voordat de schepping er
was, toen was Vader God al de eerste als de oorsprong.
Die ene unieke mens, door Wie alle mensen de gevolgen zullen ondervinden van de rechtvaardiging ten
leven is nou juist precies die Heer, die alles en iedereen aan Vader God zal onderwerpen.
1 Corinthe 15: 25-27 Hij (Christus) moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn
voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn
voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd,
die Hem alles onderworpen heeft (Christus Jezus zelf).
Als zodanig is Christus Jezus ook de laatste. Hij is de laatste mens om zich aan Vader God te
onderwerpen. Binnen de schepping valt er verder niets meer te ontdekken dat zich nog aan Vader God
zou kunnen onderwerpen. De Zoon van God is dus de wezenlijke laatste.
Vader God is de laatste, ook als die ene unieke mens, de Zoon van God, Hem onderworpen zal zijn.
1 Corinthe 15: 28 Wanneer alles Hem (Vader God) onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem
onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Vader God omvat de schepping en staat er als zodanig eigenlijk buiten als de bron van waaruit alles is.
Als Hij dus deze schepping draagt omvat Hij het feitelijk als de eerste en de laatste. Hij is als zodanig
alles direct in één.
Van beiden (Vader & Zoon) lezen we de omschrijving “De eerste en de laatste, het begin en het einde”.
Vader God draagt deze titel en ook die enig, unieke Middelaar tussen God en mensen, de Zoon van God,
draagt die titel. Dat was voor mij tientallen jaren het overduidelijk bewijs dat zij beiden één en
dezelfde zijn. Ik heb hierboven al enigszins het tipje van de sluier opgelicht. Het ligt er aan of je er van
buiten de schepping tegenaan kijkt of dat je dit van binnenuit bekijkt. Buiten de schepping zien we
Vader God uit Wie alles is. Binnen de schepping zien we de Zoon van God door Wie alles is.
Vader God, de eerste en de laatste:
Jesaja 44:6 Zo zegt Yahweh, de Koning van Israël, en zijn Redder, Yahweh Zebaoth: Ik ben de Eerste, en
Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.
Jesaja 48: 12 Hoor naar Mij, o Jakob, en jij Israël, Mijn geroepene. Ik ben het, Ik ben de eerste, en
ook de laatste;

De Zoon van God, de eerste en de laatste:
Openbaring 1: 17-18 Vrees niet; ik ben de eerste en de laatste, en de levende; en ik was dood, en zie,
ik ben levend tot in de aionen van de aionen;
Openbaring 2: 8 Dit zegt de eerste en de laatste, die dood was en levend is geworden:
Openbaring 22: 13 Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste.
Het verschil tussen Vader God en Christus Jezus, de Zoon komt feitelijk al gelijk in de tekst zelf duidelijk
naar voren.
Van Yahweh Zebaoth staat nadrukkelijk erbij “Buiten Mij is er geen God”.
Van Christus Jezus staat nadrukkelijk erbij: “Ik was dood en zie, Ik ben levend tot in de aionen van de
aionen” en in de tweede tekst “Die dood was en levend is geworden”.
Nergens pretendeert Christus Jezus ook maar om God te zijn, laat staan dat Hij aangeeft dat er buiten
Hem geen God zou zijn. Dat is wat Yahweh Zebaoth wel degelijk zonder enige gêne kan zeggen
simpelweg omdat Hij het ook is! We weten trouwens uitdrukkelijk (omdat de Bijbel dat zegt) dat de
Vader God is. Christus zou dus zelfs niet eens hebben kunnen zeggen dat Hij toch op één of andere
manier God was geweest. Wat er dus over Vader God staat valt niet te plakken op Christus Jezus, de
Zoon.
Wat er bij Christus Jezus als eerste en laatste staat is dat Hij dood was en levend is geworden. (Denk je
eens even de idiote gedachte in dat de Schrift zou verklaren dat Vader God dood was!!! Wat een
verschrikkelijke ellende voor de wereld!) Nee, het is hier de Zoon van God die hier de eerste is in alle
dingen als eerstgeborene uit de doden.
Psalmen 89: 28 Ik (God) zal Hem (Christus) tot eerste Zoon maken,
Romeinen 8:29 Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder veel broeders;
Colossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van de hele schepping,
Colossenzen 1:18 Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen de eerste
zou zijn.
Het is God, de Vader, die Hem uit de dood heeft doen opstaan, waardoor Hij die eersteling uit de doden
is geworden.
Handelingen 3:15 De Vorst des levens hebben jullie gedood, die God heeft opgewekt van de doden,
Handelingen 13:30 God heeft Hem (Christus Jezus) opgewekt van de doden;
Handelingen 13:34 Dat Hij (God) Hem (Christus Jezus) van de doden heeft opgewekt,
Handelingen 17:31 Doordat Hij (God) Hem (Christus Jezus) uit de doden heeft opgewekt.
Romeinen 10: 9 Als je met je mond Jezus als Heer belijdt en met je hart gelooft, dat God hem uit de
doden heeft opgewekt, dan word je gered.
Galaten 1:1 Paulus, apostel, …, door Jezus Christus en God, de Vader, die Hem (Christus Jezus) uit de
doden heeft op gewekt,
Efeziërs 1:20 God heeft Zijn kracht aan ons gewerkt in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft
opgewekt, en gezet in Zijn rechterzij in de hemel,
Colossenzen 2:12 God, die Hem (Christus Jezus) opgewekt heeft uit de doden.
1 Thessalonica 1:10 Zijn (Gods) Zoon (Christus Jezus), die Hij opgewekt heeft uit de doden, Jezus,
Hebreeën 13:20 De God van de vrede, die de grote Herder van de schapen uit de doden uitgeleid heeft,
1 Petrus 1: 20-21 Jullie, die door Hem (Christus Jezus) geloven in God, die Hem opgewekt heeft uit de
doden en hem heerlijkheid gegeven heeft,
God, de Vader, is de Yahweh van het Oude Testament, die kan zeggen: “Buiten Mij is Geen God”. Wat
betekent de titel God? Dat betekent dat Hij de Plaatser is, degene die alles Zijn plek geeft. Dat is God.
Er is naast Hem niet nog een andere Plaatser. Nee, er is wel iemand, die Hij als de eerste hier in de
schepping heeft ingebracht. Dat is Christus Jezus, de Zoon van God.
In absolute zin is God de Vader dus de Eerste en de Laatste. Hij is uit Wie alles is ontstaan (De Eerste) en
Hij is tot Wie alles gebracht zal worden als straks alles Hem onderworpen zal zijn en Hij alles in allen zal
zijn (de Laatste).
God, de Vader, is de Eerste en de Laatste. Hij heeft geen begin, maar Hij is het Begin. Evenzo is Hij
wezenlijk de Laatste als Hij straks alles in allen zal zijn.
30 - Is de Zoon van God de engel van de Heer?

Ik heb jarenlang in de stellige overtuiging geleefd dat Christus Jezus de eeuwige Zoon van God was,
oftewel dat Hij al voordat Hij als mens geboren was de Zoon van God was. Met een kleine nog wat
verdere twist aan die vooronderstelling geloofde ik dat Hij God was in Zijn Zoon van God zijn reeds
voordat Hij goed en wel geboren was. Nou denk je wellicht dat ik voor die gedachte wel een zeer Bijbels
gefundeerde grondslag in de Schrift had?
Nee! O, absoluut nee! Dat had ik niet!
De grondslag die ik had was een theorie over het feit dat God zich in de tijd van het oude testament
manifesteerde in de Engel des Heeren en dat die Engel, hoewel dat nergens genoemd werd, de Zoon van
God incognito was nog voordat de Zoon van God als mens geboren moest worden. Hoe dat kon? Gewoon,
Hij was God de Zoon, was mijn stellige overtuiging. Dan is alles mogelijk.
Een boodschapper, de boodschapper, een bode, de bode, een engel of de engel. Het zijn allemaal
vertalingen van “malak”. Nergens valt er in de Schrift zelf, namelijk in de Hebreeuwse grondtekst, enig
onderscheid in terug te vinden. In mijn onderwijs lag er echter een gigantisch verschil tussen zomaar een
engel van Yahweh of van God of dat je te maken had met de echt voor mijn leer essentiële benadering
van “DE ENGEL” van Yahweh of God.
Als je de grondtekst neemt is het onderscheid dat leerstellig voortdurend gemaakt wordt tussen een
engel van Yahweh en de engel van Yahweh in het Oude Testament totaal ongegrond. In de Hebreeuwse
grondtekst is er nooit sprake van een lidwoord. Daar kunnen we dus eigenlijk niet eens mee rotzooien.
Taalkundig zou dit altijd de weergave moeten opleveren van “een” engel van Yahweh. Dus gewoon een
engel. Niet een bijzondere engel, waar veel mee geschermd wordt. Er is geen enkele grond om de Zoon
van God in de engel van Yahweh te zien. Geen enkele!
Richteren 13:16 Een Engel van Yahweh antwoordde Manóah: Al was het zo dat jullie mij hier
tegenhielden, dan eet ik nog niet van jullie maaltijd; maar als jullie iets willen bereiden, offer dat dan
aan Yahweh tot een brandoffer. Want Manóah wist niet, dat het een Engel van Yahweh was.
Nou, hier hebben we zo´n voorval van de openbaring van God aan de mens in het oude testament als een
engel van Yahweh.
Het is pas in het Nieuwe Testament dat er letterlijk wel sprake is van “De” engel van de Heer.
Mattheüs 1:24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen
had en nam zijn vrouw tot zich.
Ik verkondigde vroeger, hier overduidelijk aantoonbaar zonder onderzoek, dat het spreken over “DE”
engel van de Heer uitsluitend voorbehouden was aan het oude testament. Het bekende napraten van
elkaar als leraren van het evangelie. Deze tekst uit Mattheus komt nou eenmaal niet langs als je het niet
zelfstandig nagaat in de Schrift. Je hoeft slechts “Engel des Heeren” te googelen en je komt dit soort
uitleggingen van de Zoon van God als de engel van Yahweh voortdurend tegen met dezelfde ongegronde
vooropgezette ideeën, die ik vroeger in datzelfde koor ook meezong.
Mattheüs 1:24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen
had en nam zijn vrouw tot zich.
Hier zou het absoluut belachelijk zijn om een leer op te bouwen dat “de” engel van de Heer de Zoon van
God was. Deze engel waarschuwt Jozef namelijk om Maria niet weg te sturen vanwege wat er in haar
was gaan groeien, namelijk de Zoon van God. Dat zou, als je nuchter doorrekent, dus 2 zonen van God in
deze tekst opleveren. Een behoorlijk verwarrende toestand. Nee, ook deze engel, hoewel het de eerste
vermelding van “de” engel van de Heer is, is ook simpel een gewone engel.
De Zoon van God is veel hoger dan de engelen geworden. Opvallend dat er staat: Geworden!
Hebreeën 1:4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan
zij.
Het lijkt erop dat hetzelfde gezegd wordt in de volgende Bijbelteksten:
Hebreeën 1:5 Want tot wie van de engelen heeft Hij (God) ooit gezegd: Je bent Mijn Zoon, vandaag heb
ik je opgewekt? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?
Hebreeën 1:6 En als Hij weer de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen van
God Hem aanbidden.
Hebreeën 1:9 U hebt gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat; daarom heeft u, o God, uw God
gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten (Die partners zijn toch gewoon de engelen?)

Hebreeën 1:13 Tot welke van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Je
vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van je voeten?
Hebreeën 2:9 Wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden
van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat hij door de genade van God voor alles de dood
smaken zou.
Apart is het getuigenis in Galaten dat de wet via engelen aan Mozes werd gegeven.
Galaten 3:19 De wet werd door engelen in de hand van een middelaar (Mozes) beschikt.
Hoe is het getuigenis in het Oude Testament?
Exodus 20:21-22 Mozes naderde tot de donkerheid, waarin God was. En Yahweh sprak tot Mozes: Op
deze manier spreek je tot de kinderen van Israël:
Exodus 24:2 Mozes gaat alleen naar Yahweh, maar de anderen gaan niet, en het volk klimt ook niet met
hem op.
Exodus 24:12 Yahweh sprak met Mozes: Kom bij Mij op de berg en blijf daar, opdat Ik jou stenen
tafelen geef, en wetten en geboden, die Ik geschreven heb, en die jij hen leren zult.
Exodus 34:27 Yahweh sprak met Mozes: Schrijf deze woorden op; want naar deze woorden heb Ik met
jou en met Israël een verbond gemaakt.
In Exodus is het Yahweh, uit wiens handen Mozes als middelaar de wet ontvangt. Zo wordt er heel helder
en duidelijk over gesproken in het oude testament. In Galaten is het Paulus, die daarentegen duidelijk
verklaart dat diezelfde wet door de hand van engelen aan Mozes is overhandigd. Was Paulus hier nou
eigenwijs tegen het overtuigende gezag van het oude testament in? Nee, net zoals in al die voorbeelden
in het oude testament waarbij Yahweh gebruik maakte van engelen van Yahweh, oftewel engelen Gods
maakte Yahweh in het geval van de wetgeving ook simpelweg gebruik van engelen in de communicatie
met de mens.
Ikzelf fantaseerde dus over de Zoon van God, die als een soort bijzondere Godheid zich manifesteerde
als de engel van Yahweh. Helaas kreeg ik het verzinsel in mijn hersenspinsels nooit rond overal waar God
in het oude testament engelen gebruikte in Zijn omgang met mensen. Nee, het is geen helaas! Gelukkig
liep ik destijds vast in al mijn luchtspiegelingen. De Zoon van God is nou eenmaal niet die aparte God de
Zoon, die ik van Hem gemaakt had om Zich te openbaren als een bijzondere engel. Hij is de Zoon van
Vader God, die Zijn eigen Vader ook als Zijn God beschouwt.
Zien we de werkelijke plek van de Zoon van God en van Vader God, dan ontdekken we steeds meer Gods
plan van genade, hoe Hij iedereen stuk voor stuk inzet, zelfs engelen, zelfs jou en mij. Er valt nog zo
ontiegelijk veel te genieten als we het gezag van de Schrift boven onze eigen zinsbegoochelingen stellen.

31 - Is Jezus voluit mens, ook in Zijn grootse daden?
Ik kreeg de volgende vraag, die ik graag met jullie deel.
“Is Jezus, die op aarde wandelde, stierf, werd opgewekt en verheerlijkt en de Christus werd, dezelfde
door Wie de Vader alles geschapen heeft? Was deze Jezus dezelfde als het Woord? Als deze Jezus
dezelfde is als het Woord door wie alles is geschapen, dan lijkt mij deze Jezus geen mens te zijn. Dus ….
om Jezus Christus nu te definiëren als mens.... Ja, als mens die hier op aarde rondgewandeld heeft.
Maar niet als mens door wie alles geschapen is!”
Mijn antwoord:
Was de Zoon van God voluit mens?
Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren,
Jesaja 53:3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,
Mattheüs 9:8 De scharen verheerlijkten God, die zo´n macht aan de mensen (in Jezus) gegeven had.
Markus 15:39 Deze Mens was Gods Zoon!
Lukas 23:4 Ik vind geen schuld in deze Mens.
Lukas 23:6 Hij vroeg of die Mens een Galileër was.
Lukas 23:14 Jullie hebben deze Mens naar mij toe gebracht, …, ik heb in deze Mens geen schuld
gevonden,
Lukas 23:47 Deze Mens was rechtvaardig.
Johannes 4:29 Een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?
Johannes 8:40 Nu zoeken jullie Mij te doden, een Mens, Die jullie de waarheid gesproken heb, die Ik van
God gehoord heb.
Johannes 9:11 Hij antwoordde: Een Mens, Jezus geheten, maakte slijk en bestreek mijn ogen,
Johannes 9:16 Sommigen uit de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij houdt de sabbat
niet. Anderen zeiden: Hoe kan een Mens, die een zondaar is, zulke tekenen doen?
Johannes 9:24 Geef God de eer; wij weten, dat deze Mens een zondaar is.
Johannes 10:33 Omdat U, terwijl U een Mens bent, Uzelf God maakt.
Johannes 11:47 Deze Mens doet vele tekenen.
Johannes 18:14 Kajafas had de Joden aangeraden, dat het nuttig was, dat één Mens voor het volk stierf.
Johannes 18:17 Ben jij ook niet van de discipelen van deze Mens?
Johannes 18:29 Welke beschuldiging brengen jullie tegen deze Mens?
Johannes 19:5 Ziet, de Mens!
Handelingen 5:28 Jullie willen het bloed van deze Mens over ons brengen.
Romeinen 5:15 Veel meer is de genade van God, en de gave door de genade, die daar is van een Mens
Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
1 Corinthe 15:21 Want dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der doden door
een Mens (Jezus)
1 Corinthiërs 15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heer uit de Hemel.
Filippenzen 2:8 En uiterlijk een Mens bevonden, (letterlijk: “als een mens”).
1 Timotheüs 2:5 Er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;
Hebreeën 2:6 Wat is de Mens, dat U aan Hem denkt, of de mensenzoon, dat U hem bezoekt!
Het aparte aan deze uitspraken is dat niet alleen zijn simpele rondwandeling op aarde als Zijn mens zijn
omschreven wordt, maar ook Zijn grandioos werk voor de hele mensheid zoals in Romeinen 5: 15, 1
Corinthe 15: 21 & 47 niet verbonden is aan één of ander soort van god zijn, maar juist aan zijn mens
zijn. Ik vermoed zelfs dat het hele werk van verzoening waardeloos was geweest als Hij dat niet als mens
gedaan zou hebben.
Hoe is de Zoon van God geworden?
Eerst een paar lukrake voorbeelden over de eerstgeborene uit de Schrift:
We lezen over de eerstgeborene van Kanaän in Genesis 10: 5. Dat was degene die uit Kanaän het eerst
voortkwam.
We lezen over de eerstgeborene van Loth in Genesis 19: 31-37. Dat was degene die uit Loth het eerst
voortkwam.
We lezen over de eerstgeborene van Nahor in Genesis 22: 21. Dat was degene die uit Nahor het eerst
voortkwam.

Dit is nog maar de start van de omschrijving van wat een eerstgeborene is. Eigenlijk heel logisch dat een
eerstgeborene degene is die het eerst geboren is binnen een bepaalde situatie, die dan ook genoemd
wordt. Vanzelfsprekend zijn er nog andere kanten aan de eerstgeborene, maar dit is de primaire
betekenis. Ik heb in het verleden zelf ook de fout gemaakt om de allereerste betekenis van het woord
over te slaan en daarmee die inhoud soms zelf te ontkennen. Maar God spreekt duidelijk over Zijn Zoon
als de eerstgeborene.
Colossenzen 1:15 Hij is de eerstgeborene van de hele schepping,
Ook hier wordt een bepaalde situatie getekend, namelijk de hele schepping. Daarin is Christus Jezus de
eerstgeborene van God. Dit sluit helemaal aan bij hetgeen de Schrift verder over Hem schrijft.
Colossenzen 1:16 Door Hem is alles geschapen wat in de hemel en op de aarde is, het zienlijke en
onzienlijke, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: het is alles door
Hem en tot Hem geschapen.
Alles kan alleen maar door Hem geschapen zijn omdat Hij aan die schepping voorafging als
eerstgeborene.
Gezien het feit dat Paulus zo vanzelfsprekend over de Heer spreekt, die gewoon hier op aarde gewandeld
en gepredikt heeft, om dan direct naar het feit te wijzen dat Hij de eerstgeborene is met daarop
volgend de logische conclusie dat alles dus door Hem tot stand is gebracht, dat geeft voor mij aan dat
Paulus niet plotseling over een ander is gaan schrijven.
Wil dat zeggen dat wanneer God door Hem als de eerstgeborene alles schept, dat Hij op dat ogenblik al
mens was? Hij was in elk geval het Woord op dat moment. Wellicht dat het te snel geconcludeerd is om
te denken dat Hij toen ook al mens was. Als woord van God en als eerstgeborene heeft Vader God het al
door Hem geschapen. Het is echter slechts een verschil in tijd. Het is en blijft wel degelijk één en
dezelfde Persoon, door Wie God dit alles tot stand brengt.

32 - Ons geloof in Vader God als unieke God
Jakobus 2: 19 Jullie geloven dat God één is; daar doen jullie goed aan; dat geloven de boze geesten ook
en zij sidderen.
Zo hé! Een complimentje van Jakobus. Maar ik proef er toch een venijnig randje aan. Die Jacobus
spreekt Israël aan, hè?
Jakobus 1: 1 Aan de twaalf stammen in de verstrooiing:
Tja, dat Israël in de diaspora wist wel van wanten als het om God ging.
Wat wisten ze dan zo goed?
Deuteronomium 6:4 Hoor Israël, Yahweh, onze God, is de unieke Heer;
Jesaja 43:10 Vóór Mij is geen God gemaakt, ook zal er na Mij geen zijn:
Jesaja 44:6 Buiten Mij is er geen God.
Jesaja 45:6 Buiten Mij is er geen God: Ik ben Yahweh, en niemand anders;
Jesaja 45:21 Er is geen God behalve Ik, een rechtvaardig God en een Redder is er niet buiten Mij.
Jesaja 45:22 Ik ben God, en niemand meer.
Jesaja 46:9 Ik ben God en niemand meer; een God, wiens gelijke nergens is:
Markus 12:29 Hoor Israël, de Heer onze God is een unieke Heer.
Johannes 17:3 De unieke echte God,
1 Corinthiërs 8:4 Er is geen andere God dan de unieke.
1 Corinthiërs 8:6 Wij hebben maar één God, de Vader,
Galaten 3:20 God is de unieke.
Het cynische randje bij dit complimentje van Jakobus is de uitkomst van al die boze geesten die zomaar
precies hetzelfde geloven en sidderen. Wow! Dus, wij zouden op boze geesten lijken als we dit geloven?
Nee, in de eerste plaats werkt geloof, dat volkomen vertrouwen op het werk van de Heer in ons leven is,
iets concreets uit zoals blijkt uit de Bijbelteksten die hier direct op volgen. Wat er dan uit voortkomt is
hier vanzelfsprekend wel kenmerkend iets in de relatie tussen God en Israël. Het is nou eenmaal de
Jakobusbrief met de typische adressering aan Israël. Maar ook wij zijn als leden van het lichaam van
Christus Gods maaksel, dat tot in goede werken in Christus geschapen is, opdat we daarin zouden
wandelen (Efeze 2: 10).
Geloof werkt iets uit. Wij geloven en wandelen in die goede werken. Die boze geesten geloven en
sidderen. Okay, er zit hier duidelijk een stukje verschil, maar wat is de overeenkomst? De overeenkomst
is dat dit geloof in de enig unieke God altijd een uitwerking heeft. Echt altijd! Bij ons, de leden van het
lichaam van Christus, komt dat maaksel, dat in Christus tot in goede werken geschapen is, als uitwerking
naar voren. Bij deze boze geesten komt dit sidderen als uitwerking van hun geloof in die enig unieke God
tot uiting. Waar komt dat gekke verschil nou toch uit voort?
Hier verklapt Paulus de clou:
1 Corinthe 10: 19-20 Wat zeg ik nou? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Nee, maar
dat wat de volken offeren, zij dat aan de boze geesten offeren en niet aan God;
Dus alles wat maar met een dienst aan één of andere god te maken heeft zonder dat het de enig unieke
Vader God Yahweh raakt, dat is feitelijk een dienst aan boze geesten. Het is dan dus ook vanzelfsprekend
dat als diezelfde boze geesten bij die enig unieke God van de Schriften bepaald worden, dat ze dan wel
moeten erkennen wie Hij is en dus geloven, maar daar gelijk ook over sidderen. Zo´n bepaling bij de
enig unieke God is simpelweg een aanslag op hun eigen god zijn.
Maken we een voorstelling van God als een hardvochtige god, die wraak oefent op mensen, die het er
helaas niet zo best vanaf gebracht hebben, dan zit er achter het beeld van zo´n godheid dus een boze
geest, die als hij dan opeens geconfronteerd wordt met die enig unieke Vader God, die liefde is, dan
gaat er een siddering door het lijf van die god, oftewel die boze geest.
Maken we van de Zoon van God in tegenstelling van wat de Schrift leert God de Zoon, die autonoom is en
dus in eigen kracht kan staan, oftewel actief kan zijn zonder dat Hij het de Vader ziet doen, oftewel
zonder genade kan, dan zit er achter het beeld van zo´n godheid dus een boze geest, die als hij dan

opeens geconfronteerd wordt met die enig unieke Vader God, die liefde is, dan gaat er een siddering
door het lijf van die god, oftewel die boze geest.
Is zo´n afgod dan concreet iets?
1 Corinthiërs 8:4 Wij weten dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan Eén.
Zo´n boze geest, oftewel dat godsbeeld dat we er zelf van maken gaat helemaal voor de bijl als het
geconfronteerd wordt met de enige unieke Vader God. Daar gaat zo´n boze geest van sidderen. Hij is
veel te veel gehecht aan de verering, die hij in godsdienstige kring ontvangt en dat wordt dan zomaar
alsof het niks is van tafel geveegd met de Schriftuurlijke uitspraak dat er maar één God is, de Vader.
“Ja”, zegt Paulus, “het is ook niks”.
Weet dus in wie je gelooft!!!! De boze geesten sidderen namelijk. Wat maak ik vaak het
tegenovergestelde mee. Gelovigen die sidderen voor die machten in de hemelse gewesten. Wat is er
concreet met die machten gebeurd?
Colossenzen 2:15 Christus Jezus heeft de overheden en gezaghebbers ontwapend en openlijk ten toon
gesteld en door het kruis over hen getriomfeerd.
Wat mogen we leven vanuit die heerlijke overwinning, ja meer nog. We mogen nou juist aan die
geestelijke machten de veelkleurige wijsheid van de unieke God proclameren.
Efeziërs 3:10 Nu mag door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de
veelkleurige wijsheid van God bekend gemaakt worden.
Ja, we geloven dat God één is en daar doen we goed aan. En ook ja, laat die boze geesten er maar bij
sidderen.

33 - Jezus Christus: De waarachtige God?
Voordat ik begin, eerst dit:
Ik neem aan dat we allemaal, stuk voor stuk, op zoek zijn naar de Schriftuurlijke antwoorden. Ik heb op
heel veel zaken, ook betreffende onderdelen van het vraagstuk dat ik in deze serie behandel, meer
vragen dan antwoorden. Maar de Schrift blijft de Schrift en die is gezaghebbend, niet wat ik of een
ander onderwijst.
Samen kunnen we elkaar wel erop wijzen wat we denken in die Schrift ontdekt te hebben. In deze serie
beschrijf ik vooral wat ikzelf in het verleden heb onderwezen en wat ik vanuit de Schrift niet staande
kon houden. Ik kan iedereen die dit leest verzekeren dat ik jarenlang gezwegen heb over wat ik over dit
onderwerp in de Schrift tegenkwam en hoe ik er emotioneel mee gevochten heb. Maar waar ik of een
ander ook leerstellig uitkomt, onze ontdekkingen staan nooit in marmer of leer gegrafeerd. Iedereen kan
er afstand van nemen als het in zijn of haar denken niet past in wat hij/zij letterlijk in de Schrift
terugvindt.
Laten we de Schrift letterlijk in de grondtekst als uitgangspunt van al ons denken houden. Besef daarbij
hoe sterk we door Christus in één Geest zijn samengevoegd. Dat hoeft nog niet in te houden dat we
altijd in alles precies eender denken. Nu nog niet.
En dan nu…..
En nu de tekst, die in mijn beleving vroeger een echte knock-out was van een ieder die het God zijn van
Jezus Christus bestreed. En hier heb je hem:
1 Johannes 5:20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat
wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de
waarachtige God en het leven van de aioon.
Jezus Christus! Dat is de waarachtige God! Het staat er zo pontificaal! Wie kan daar nog omheen? Of lees
ik dat nu verkeerd? In elk geval mogen we ervan uitgaan dat Johannes zichzelf niet tegenspreekt.
Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, Die U gezonden hebt.
Dus het feit dat Johannes hier in zijn evangelie een helder en duidelijk scheiding aanbrengt tussen de
enige oftewel unieke God en Jezus Christus, die deze unieke God gezonden heeft, dat kunnen we niet
zomaar wegstrepen tegen de schijnbare uitspraak in zijn brief over Jezus Christus, die dan plotseling
daar de waarachtige God lijkt te zijn. Juist in de Schrift geldt dat daar waar er twee totaal
tegenstrijdige uitspraken lijken te zijn, die twee niet tegen elkaar uit te spelen zijn. Beide uitspraken
zijn namelijk door God geïnspireerd. Beide zijn dus volkomen waar en, ook al begrijp ik het dan wellicht
niet gelijk, beiden verkondigen één en dezelfde boodschap.
1 Johannes 5:20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat
wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de
waarachtige God en het leven van de aioon.
Nee, er zit in deze tekst geen vertaalmisser. Het is prima weergegeven. Laat ik maar gelijk verklappen
hoe ikzelf tegenwoordig deze tekst lees. Hier komt mijn nadere ontvouwing:
“De Zoon van God is gekomen. Hij heeft ons inzicht gegeven om de Waarachtige te kennen. Die
waarachtige, dat is de waarachtige God. In die Waarachtige zitten wij, namelijk in Zijn Zoon Jezus
Christus.”
Wat ik hier dus doe is die zin “en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus.” lezen als een
tussenzin.
Als je nu simpelweg de gewone vertaling leest, dan zie je zodra je rekening houdt met die tussenzin het
er ook staan. Het bijzondere is dat nu deze tekst ook volkomen aansluit op Johannes 17: 3, waar er een
onderscheid aangebracht is tussen de enige waarachtige God en Jezus Christus, die door die waarachtige
God gezonden is.
Nu even de lijn van de geschiedenis oppikken. De unieke waarachtige God heeft Zijn Zoon gezonden. Die
Zoon is de dood ingegaan. Daarin is de hele mensheid in Hem mee gestorven. Het geweldige is dat de
Waarachtige God Hem na drie dagen ook weer heeft opgewekt en wij zijn met Christus mee opgewekt en

wij zijn met Christus mee gezet in de rechterzij van God. Wij zijn nu dus in de Waarachtige, namelijk in
Zijn Zoon Jezus Christus. Hiermee heeft de Zoon van God ons inzicht gegeven om die Waarachtige te
kennen. Dat is niet zomaar het kunnen oplepelen van feitjes over God, de Waarachtige. Nee, het is het
heerlijke feit dat we nu in Christus Jezus in de Waarachtige geplaatst zijn. Wat een grandioze
versmelting! En dat is alles het werk van Gods genade in Zijn Zoon Christus Jezus!
Misschien blijf je er toch moeite mee houden omdat er toch maar eventjes helder en duidelijk staat:
“Jezus Christus. Deze is de waarachtige God.” Daarom wil ik je nu graag meenemen in een
grammaticalesje over deze zinsopbouw. Dat is wel een stuk theoretischer dan de geschiedenislijn, die ik
net tekende, maar we zullen uiteindelijk op hetzelfde punt uitkomen.
1 Johannes 5:20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat
wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de
waarachtige God en het leven van de aioon.
De knik in deze Bijbeltekst zit hem in de volgende woorden: “zijn Zoon Jezus Christus. Deze.” Ikzelf ben
er tientallen jaren stellig van overtuigd geweest dat dit overduidelijk aangaf dat Gods Zoon Jezus
Christus de waarachtige God was. Hier staat toch zeker direct achter de naam Jezus Christus de nadere
uitwerking dat deze de waarachtige God is? Alles draait dus als het ware om dat ene woordje “Deze”.
Waar slaat dat woordje grammaticaal nou op terug?
Paar voorbeelden:
1e. “Ik was met Piet naar Artis. Hij wees me de neushoorns aan.”
Het woordje “Hij” wijst gewoon terug naar “Piet”. Geheid dus dat Piet degene was, die me de
neushoorns aanwees.
2e. “Piet name me mee naar Artis samen met Claartje. Hij wees me de neushoorns aan.”
Het is omdat Claartje een meisjesnaam is dat we vanzelfsprekend aannemen dat Piet degene was, die
ook hier de neushoorns aanwees. Had er gestaan dat zij me de neushoorns aanwees dan was dat absoluut
Claartje geweest die aan het aanwijzen was geslagen.
3e. “Piet name me mee naar Artis samen met Claartje. Deze wees me de neushoorns aan.”
Tja, hier heb je een situatie dat zowel Piet als Claartje de aanwijzer zou kunnen zijn. Dat heb je bij het
woordje “Deze”. Hier hebben we dus meer context nodig. Laat dit nou net de situatie van 1 Johannes 5:
20 zijn!
Het woordje “Deze” is in 1 Johannes 5: 20 een prima vertaling. We kunnen dus wel met de grondtekst
gaan stoeien, maar dat verandert op zich weinig aan de situatie. Met het Griekse woordje “houtos”
zouden we net als in het Nederlands toch nog verder moeten zoeken om te weten hoe het werkt. We
gaan eens wat taalkundige tekstvergelijkingen doen met Bijbelteksten, die exact eender zijn
opgebouwd.
Johannes 1: 40-41 Andréas, de broer van Simon Petrus, was één van de twee die het van Johannes
gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn eigen broer Simon,
De uitdrukking “deze” hier is identiek aan “deze” in 1 Johannes 5: 20.
Er staat hier “deze vond eerst zijn eigen broer.” Zouden we de naam, die hier vlak voorstaat nemen, dan
komen we op “Johannes”. Nee, Johannes was niet op zoek naar zijn broer. Dat was Andréas. Daarvoor
moeten we dus naar het begin van de zin.
Handelingen 7: 18-19 Er stond een andere koning op, die van Jozef niets wist. Deze ging listig te werk
met ons geslacht,
Weer die “deze”. Maar wie was het nou die listig te werk ging? Nee, niet Jozef, die er vlak voor staat.
Het was die andere koning, die helemaal aan het begin van de tekst genoemd wordt.
1 Johannes 2: 22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist,
die de Vader en de Zoon loochent.
Jazeker, we hebben deze tekst al vaker langs zien komen, maar nu gaat het me om de grammaticale
opbouw van de tekst.
De uitdrukking “deze” hier is opnieuw identiek aan “deze” in 1 Johannes 5: 20.
Er staat hier “deze is de antichrist.” Zouden we de naam, die hier vlak voorstaat nemen, dan komen we
op “Jezus de Christus”. Nee, natuurlijk niet. We moeten naar het begin van de zin, waar staat “de
leugenaar”.

2 Johannes 1: 7 Er zijn veel verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees
gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist.
De uitdrukking “dit is” in deze tekst is hetzelfde als “deze is” in 1 Johannes 5: 20.
Er staat hier “Dit is de verleider en de antichrist.”. Zouden we de naam, die hier vlak voorstaat nemen,
dan komen we op “Jezus Christus in het vlees”. Nee, dat weten we wel beter. We moeten blijkbaar naar
het begin van de zin, waar staat “veel verleiders”.
Maar weer terug naar onze uitgangstekst:
1 Johannes 5:20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat
wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de
waarachtige God en het leven van de aioon.
“Deze is de waarachtige God”. Wie is nu die unieke waarachtige God? Dat is de waarachtige, die de Zoon
van God ons heeft doen leren kennen. Hoe? We zijn in de Zoon Jezus Christus geplaatst, die Zijn plaats in
de rechterzij van Vader God, de Waarachtige, heeft ingenomen. Zo hebben we echt het Leven (met een
hoofdletter) leren kennen.

34 - Christus Jezus bijzondere voorgeschiedenis
We duiken in deze studie nu in een voor mij tamelijk schemerig gebied in de Schrift. Wat er niet
letterlijk in de Schrift staat wil ik ook niet zomaar uitdenken. Dat klinkt haast heel vanzelfsprekend,
maar ik weet hoeveel ik juist over dit onderwerp “Christus Jezus Voorgeschiedenis” in het verleden
behoorlijk heb gefilosofeerd met allerlei uitkomsten, die ik toen toch eigenwijs het stempeltje “Bijbels
verantwoord” meegaf, simpelweg omdat de overgrote meerderheid aan gelovige leraars me dit al
voorgezegd had.
De hele voorraad Schriftgegevens over Christus Jezus voorgeschiedenis komt hier:
Johannes 17:5 Vader, verheerlijk Mij bij Uzelf met de heerlijkheid die ik bij U had, voordat de wereld
was.
Johannes 17:24 Vader, …….., …. U hebt mij liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.
Efeziërs 1:4 In Christus Jezus heeft God ons uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld,
Hebreeën 4:3 De werken van Christus Jezus zijn vanaf de grondlegging van de wereld volbracht.
1 Petrus 1:20 Christus Jezus is voorgekend vóór de grondlegging van de wereld,
Openbaring 13:8 Het Lam (Christus Jezus), dat vanaf het begin van de wereld geslacht is,
We hebben in onze studies nu al een aantal keren het onderwerp aangeraakt dat de Heer Jezus Christus,
de Zoon van God, al bestond voordat er ook nog maar iets anders was. Van een verdere schepping dan
puur het Woord voordat er ook maar iets anders geschapen was heb ik vanuit de Schrift geen idee.
Johannes 1:1 In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het Woord.
Voordat de georganiseerde wereld er was, was volgens Johannes 17 & 1 Petrus 1 de Heer Jezus al bij
Vader God.
Voordat die georganiseerde wereld er was, waren wij als leden van het lichaam van Christus ook al reeds
van de partij en koos God ons uit volgens Efeze 1.
Toen die georganiseerde wereld dan eindelijk begon waren gelijk op dat moment al de werken van
Christus reeds volbracht volgens Hebreeën 4.
Ook gelijk toen de georganiseerde wereld begon was Christus Jezus als het Lam al geslacht volgens
Openbaring 13.
Dus, zonder ook maar ergens iets af te doen aan of aan te vullen op de door God geïnspireerde Schriften
hebben we hier al een rijke geschiedenis van Christus Jezus nog ver voordat Hij als Zoon van God en als
mens geboren was in deze wereld. In elk geval mogen we zondermeer aannemen dat wat in dit
getuigenis van de Schrift staat voor de volle 100 % de echte werkelijkheid weergeeft. Het is namelijk de
geïnspireerde Schrift! Maar wat staat er eigenlijk?
Al deze vreemde, bijna Science Fiction-achtige beschrijvingen van Christus voorgeschiedenis zijn voor
ons, simpele mensjes, haast niet te plaatsen. Ik kan me ervan afmaken met een opmerking als “Wij
rekenen in tijd. Voor God is tijd alleen maar één van Zijn scheppingen, waar Hij naar eigen believen
mee kan handelen.” Maar had God ons in onwetendheid willen laten, dan had Hij deze voorgeschiedenis
toch gewoon weg kunnen laten? Nee, Zijn plan is dat we Hem leren kennen en Zijn Zoon. Daarvoor heeft
Hij ons de Schriften geschonken.
Christus was er al voordat er sprake was van de wereld als Logos. Hoe was Hij daar dus?
Logos = Het Woord = Het Besluit = Het Bevel = De Profetie = Het Plan van God, dat is logisch.
Hoe was Christus daar?
Als Degene, die al Zijn werken reeds volbracht had. Het plan van God, dat is logisch.
Hoe was Christus daar?
Als het Lam, dat reeds geslacht was. Het plan van God, dat is logisch.
Hoe was Christus daar zelfs?
Als het lichaam met al Zijn leden, waarvan Hij het Hoofd is, dat door God voor dit plan uitgekozen was.
Dat is logisch.
2 Timotheus 1: 9 God heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping, niet in overeenstemming
met onze werken, maar helemaal in overeenstemming met Zijn eigen plan en de genade, die ons
gegeven is in Christus Jezus vóór aionische tijden,

Voor aionische tijden, oftewel voor de tijden van de aionen. Ja, dat is me even wat! Je hebt voor zover
ik me kan voorstellen vijf aionen, dus vijf verschillende tijdperken binnen het plan van God. Maar nog
voor al die tijdperken heeft God, helemaal in overeenstemming met Zijn eigen plan, ons genade gegeven
in Christus Jezus. Wow! We hebben dus altijd al genade gehad! Dat was ons geschonken voordat er ook
maar sprake was van tijd.
Ik kan me hier dus helemaal geen enkel idee van maken. Voordat er sprake was van tijd was Hein dus
(vul je eigen naam maar even in) daar bij God in Christus Jezus en ontving Hein daar al alle genade, die
hij verder nodig mocht hebben. Zie je het voor je? Nee hè? Geeft dit nou aan dat Hein iets goddelijks is?
Nee toch? Moet ik me nu gaan afvragen of ik daar in die omstandigheden van buiten de tijd nou als mens
of als iets anders die genade ontvangen heb?
Begrijp je waarom ik zulke gekke vragen stel? Omdat we die vragen helemaal niet stellen, want het gaat
hier in dit vers over onszelf en dan filosoferen of fantaseren we er niet zo op los. Vreemd genoeg doen
we dat bij de Heer wel als er net zulke teksten over Hem langskomen. Ik heb wel een donkerbruin
vermoeden wat de oorzaak daarvan is. Dat is omdat we ons hele christenzijn al horen dat Jezus God is en
dus moet dat in die voorgeschiedenis terug te vinden zijn. Dan hebben we opeens geen moeite meer met
filosoferen of fantaseren. Maar dat gefilosofeer is echt wel heel iets anders dan Schriftonderzoek.
Wat kan je nu over onze voorgeschiedenis zeggen? Wij zaten al in het plan van God, waar Paulus het in
die tweede Timotheusbrief over heeft. Wat kan je over Christus voorgeschiedenis zeggen: In precies
datzelfde plan van God bevond zich ook reeds Christus Jezus, de Zoon van God als het Lam reeds
geslacht, als degene die alle werken reeds volbracht had, als degene die reeds het Hoofd is van het
lichaam, de gemeente, waar wij leden van zijn. In het begin was het Woord, oftewel Logos!
Johannes 17:5 Vader, verheerlijk Mij bij Uzelf met de heerlijkheid die ik bij U had, voordat de wereld
was.
Hier komen we Vader God tegen, die reeds ver voor alle tijden een plan van heerlijkheid met de Zoon
had en we komen de Zoon tegen, die vertrouwd is met dit plan van Vader God en verlangt naar de
vervulling.
Dacht Christus Jezus hier nu terug aan Zijn God zijn en de heerlijkheid daaromheen? Dan had Hij als God
(de Plaatser) gehandeld en zichzelf daadwerkelijk bekleed met die heerlijkheid of Hij had bewust die
gedachte niet toegelaten omdat Hij voor zichzelf nog een diepere weg gepland had. In dit vragen komt
nou juist het mens zijn van Christus Jezus volkomen tot uiting in Zijn afhankelijkheid van Vader God. Is
daar iets fout aan dan? Nee, juist niet!
Hebreeën 5:8 Zo heeft hij, hoewel hij Zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft;
Ook onze Heer leefde een leven van genade in afhankelijkheid aan Vader God.
Hebreeën 4:15 Hij is in alle dingen verzocht als wij, met uitzondering van de zonde.
Johannes 17:5 Vader, verheerlijk Mij bij Uzelf met de heerlijkheid die ik bij U had, voordat de wereld
was.
In het lezen van deze menselijke smeekbede aan Vader God moeten we in ons eigen denken dus wel een
gigantische bocht maken om van daaruit nou juist het God zijn van Christus Jezus te willen verdedigen.
Blijft de vraag of we echt geneigd zijn om het heerlijke feit aan de kant te gooien dat onze Heer in al
onze verzoekingen met ons mee kan voelen? Dat is namelijk wat er in dit menselijk smeken van de Heer
naar voren komt. Trouwens, wat kunnen we veel leren uit de vertrouwde omgang van de Zoon, die Zijn
hart leeg stort bij Vader! Ook wij mogen zo al onze noden, al onze pijn en moeite met Vader God delen.
Ja, de Zoon wist tot Wie Hij zich richtte in dit gebed. Nog maar twee verzen daarvoor sprak Hij het
helder en duidelijk uit.
Johannes 17: 3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, die U gezonden hebt.
Johannes 17:5 Vader, verheerlijk Mij bij Uzelf met de heerlijkheid die ik bij U had, voordat de wereld
was.
De Heer richtte zich hier in dit gebed tot de enige God, tot die unieke God, tot de waarachtige God, tot
Vader God.

35 - De “Ik Ben” teksten als “Yahweh” teksten?
Dit wordt voorlopig de laatste barrière in mijn eigen verstaan van Vader God als de enig unieke God, die
ik bespreek. Ik had namelijk alle tegenwerpingen, die ikzelf vroeger had tegen de unieke godheid van
Vader God, bij elkaar verzameld met daarbij dan ook nog allerlei argumenten van anderen. Er lag
inderdaad een hele berg, maar daarvan was na alle vorige studies nu alleen deze ene nog over: De “Ik
Ben” teksten. In de Griekse grondtekst de woorden “ego eimi”, die dankzij de leer die erop gebouwd is
een heel eigen leven zijn gaan leiden.
Begrijp me goed. Geen vezel in mijn lijf schrijft deze studie met de gedachte om anderen te besmeuren
of om hen in een ongunstig daglicht te plaatsen. Ik zocht n.a.v. deze studie naar wat ikzelf al eerder
over dit onderwerp gepubliceerd had en daar kwam een hele studie aan de oppervlakte, die ik ergens
gehouden heb over deze “Ik Ben” uitspraken, waarin ik krachtig getuigde van de God Yahweh, die wij
zouden kennen als Christus Jezus. Een toespraak van pakweg slechts zo´n tien jaar terug. Mensen! Ik kon
behoorlijk filosoferen! God zelf heeft echter niet naar me uitgehaald. Hij is altijd in genade met me om
gegaan en dat blijft Hij doen want Hij is God. Zo gaat Hij ook met al die anderen, die nu nog altijd zo
filosoferen, om. Waar blijft dan het elkaar oordelen? God heeft ons nieuw gemaakt en dus kennen we
elkaar in Christus en niet in het vlees.
Gaan we op zoek naar de echte “Ik Ben” teksten, dan voldoen echt niet alle Nederlandse keren dat “Ik
Ben” in de vertaling langskomt. Dat kunnen in de Griekse grondtekst wel eens heel andere vervoegingen
zijn. Ook als alleen maar “Eimi” in de grondtekst staat, wat op zich al “Ik Ben” betekent, dan zijn we
daar nog niet naar op zoek. We zoeken echt de Griekse uitdrukking “Ego Eimi”, wat dus eigenlijk een
soort dubbelop oplevert, zoiets als “Ik, Ik Ben”.
We pakken wat teksten waar het om draait:
Johannes 6:35 Jezus zei tegen hen: Ik, Ik ben het brood van het leven;
Johannes 6:41 De Joden dan morden over Hem, omdat Hij zei: Ik, Ik ben het brood dat uit de hemel
neergedaald is.
Johannes 6:48 Ik, Ik ben het brood van het leven.
Johannes 6:51 Ik, Ik ben het levende brood,
Ik verkondigde hier gretig dat de Heer hier dan wel onderwijs gaf over het levende brood, wat Hij is,
maar dat Hij eigenlijk (ergens diep in de tekst weggestopt) zei: “Ik, Ik ben”. De Heer wees hier in deze
vier keer dubbel op Zichzelf. Waarom? Omdat Hij naar mijn idee eigenlijk aandacht vroeg voor de
Godsnaam “Yahweh”. Ik vond het dan ook helemaal niet vreemd dat er daar destijds een relletje met de
godsdienst ontstond. Tja, als je ook zo duidelijk op jezelf wijst als God! Maar ging het relletje daar ook
over?
Johannes 6: 42-44 Zij zeiden: Is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen?
Hoe zegt hij dan: Ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus dan antwoordde en zei tot hen: Mort niet
onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt.
Nee, totaal niet. De Heer had vanzelfsprekend die misser (als dat een misser was) recht kunnen zetten
door erop te wijzen dat zij zich om het verkeerde druk maakten. Maar de Heer zelf lijkt dat hele mooie,
wat ik wel zag in Zijn eigen uitspraak, namelijk dat Hij God was, niet te hebben opgemerkt. Hij tekent
namelijk dat er een onderscheid is tussen Hem en Vader God met de mededeling dat het Vader God is die
Hem als dat brood uit de hemel naar deze wereld gezonden heeft en dat die Vader God ook Degene is die
ervoor zorgt dat mensen Hem gaan volgen. Dat heeft Hij dus ook al niet zelf in Zijn macht.
Maar er zijn meer “Ik Ben” teksten:
Johannes 7:34 Jullie zullen Mij zoeken en Mij niet vinden; en waar Ik ben, Ik (Eimi Ego) kunnen jullie
niet komen.
Ik vond het vrij logisch dat niemand dat kon, wat de Heer hier wel kon. Hij kon volgens mij rustig naar
de woonplaats van God gaan simpelweg omdat ik vond Hij God zelf was. Hij zei toch zeker zelf: “Ik, Ik
Ben!” Hij wees hier toch op zichzelf als God? Nou nee, lees nou eens eventjes gewoon wat ervoor staat,
Hein!
Johannes 7: 28-30 Jezus riep in de tempel, …; Ik ben niet vanuit Mijzelf gekomen, maar Hij die mij
gezonden heeft, is waarachtig, die jullie niet kennen. Ik ken Hem, want ik ben (Eimi) van Hem

uitgegaan en Hij heeft Mij gezonden. Zij trachtten hem dan te grijpen; maar niemand sloeg de hand aan
hem, want Zijn uur was nog niet gekomen.
Nee, nee nee! De Heer zelf schreeuwde dus precies het tegenovergestelde als wat mijn conclusie was
n.a.v. “Ego Eimi”. Hij was niet Vader God! Hij was niet Yahweh! Vader God, de Waarachtige God, had
Hem hierheen gezonden. Hij was niet vanuit zichzelf gekomen. Integendeel. Hier hebben we dus hetgeen
wat de Heer letterlijk uitspreekt, wat staat tegenover mijn gefilosofeer over “Ik, Ik Ben”, of ook wel “Ik
Ben, Ik”). Ik heb nu toch zo´n idee dat we de Schrift beter volgen wanneer we de Heer gewoon op Zijn
woord nemen.
Maar natuurlijk zijn er nog meer “Ik Ben” teksten:
Johannes 8:12 Jezus zei: Ik ben (Ego Eimi) het licht van de wereld;
Johannes 8:18 Ik ben (Ego Eimi) het die van mijzelf getuig, en de Vader, die mij gezonden heeft,
getuigt van mij.
De Heer getuigt hier van zichzelf dat Hij als het licht van de wereld door de Vader gezonden is. Ook
Vader God getuigt hiervan en dan maakt de Heer duidelijk hoe Hij hier het licht van de wereld kan zijn.
Johannes 8:19 Jezus antwoordde: Jullie kennen Mij niet en ook Mijn Vader niet. Als jullie Mij gekend
hadden, dan zouden jullie ook Mijn Vader gekend hebben.
Hij wijst hier naar Vader God, van Wie Hij het Beeld, het Logo, het Woord en de icoon is. Het licht van
Vader bestraalt door de Zoon deze wereld. Daar heb je het licht van de wereld!
Tussen alle door ons filosofen groot gemaakte “Ik Ben´s” verschijnt plotseling een arme, blinde bedelaar
op het toneel. Dwars door onze prachtige fantasieën heen moet hij zich aan de religieuze leiders van het
volk verantwoorden. En hoe doet hij dat?
Sommige van zijn buren denken hem te herkennen en roepen:
Johannes 9: 8 – 9 Is hij dat niet, die zat te bedelen? Sommigen zeiden: Hij is het; anderen: Hij lijkt op
hem. Hij zei echter: Ik ben het (Ego Eimi).
Dat geweldig grootse wonder aan taal, dat we bij de Heer altijd namen als een doorslaand bewijs van
Zijn God zijn, dat spreekt hier deze ex-bedelaar uit. We vertalen het dan heel discreet met “Ik ben het”
en wijden er verder geen aandacht aan in de hoop dat deze godslastering niet opvalt. Of was het
misschien geen godslastering omdat het alleen maar een benadrukking is van “Ik, ik ben die man, die
jullie zoeken”? Ik denk inderdaad dat het alleen maar een benadrukking is.
Nee, ik ben nog maar net aan een heel klein beginnetje van al deze voorbeelden in de Schrift van “Ik
Ben” begonnen. Eigenlijk stelt het in die hele massa van voorbeelden helemaal niks voor. De Heer is
namelijk:
1e. De deur van de schapen
2e. De goede Herder
3e. De Opstanding & Het Leven
4e. De Weg, De Waarheid & Het Leven
En zo kunnen we doorgaan.
Alle voorbeelden zijn bedoeld om te wijzen op wat het kenmerk van de dienst van de Heer is. De
uitdrukking, die het inluidt, namelijk “Ik, Ik ben het” of “Ik ben het, Ik” is niet bedoeld om tegen alles
wat er omheen staat in te beweren dat God daar staat. Dat is filosofie. Al deze uitspraken zijn bedoeld
om de taak van een Middelaar aan te wijzen, die functioneert als het licht en als het brood en als de
deur en als de goede Herder, enzovoorts. “Ik ben dat, ja Ik”, dat zei de Heer om erop te wijzen dat Hij
de enige, de unieke Middelaar tussen God en mensen is.
1 Timotheüs 2:5 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
Filosofie past in de prullenbak. Trekken we namelijk dergelijke eigen bedenksels door dan zagen we
bijvoorbeeld bij die blinde bedelaar al waar je uitkomt. Maar opnieuw zou ik dan toch weer bij de vraag
uitkomen of jij of een ander dan misschien toch nog wel God bent. Als de Heer met “Ik ben” eigenlijk
zou beweren dat Hij God is, wat doen wij dan als we uitspreken dat we zijn wie we zijn. Zit ik ernaast
als ik zeg: “Ik, ik ben Hein”?
1 Corinthiërs 15:10 Door de genade van God ben ik wie ik ben;

Die genade van God, dat is nou precies wat deze unieke Middelaar tussen God en mensen voor ons tot
stand heeft gebracht. Die genade werkt nu het opstandingsleven van Christus in jou en mij uit, waardoor
jij nu bent wie jij bent. Ja jij!

36 - Wie is Christus Jezus?
Met de “Ik, Ik Ben” Bijbelteksten heb ik de hele serie argumenten, die ik tot een paar jaar terug altijd
tegen het getuigenis van de Schrift over de Zoon van God inbracht, afgerond. Ik ben nu het saaie werk
aan het verrichten van het ordenen van al die tientallen vellen met alleen maar Bijbelteksten over de
diverse overgebleven aspecten van God en de Zoon van God. Door alleen al die uitspraken in de Schrift,
die dezelfde boodschap hebben bij elkaar te leggen ontstaat er al een heel stuk meer helderheid.
Maar nu even los van die boekhoudkundige aanpak van mij. We kunnen best wel even tussendoor wat
mooie zaken bedenken door het terug te lezen in de Schrift. Wat is er mooier voor ons hart dan al de
heerlijkheden van onze Heer en Redder Christus Jezus? Laten we eens wat de Schrift zelf over Hem zegt
op de rit zetten:
Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en
men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader van de toekomst, Vredevorst;
Jesaja 53:3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,
Mattheus 1: 23 Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en zij zullen hem de naam
Immanuël geven, dat vertaald betekent: "God met ons".
Mattheüs 3:17 Dit is Mijn (Vader God) geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb.
Mattheüs 11: 27 Alle dingen zijn Mij (Christus Jezus) overgegeven door mijn Vader;
Mattheüs 28:18 Jezus … zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Markus 10: 18 Jezus zei tegen hem: Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed dan één: God.
Markus 15:39 Deze Mens was de Zoon van God!
Johannes 1: 1 In het begin was het Woord; en het Woord was naar God toe; en God was het Woord.
Johannes 1:7 Opdat allen dwars door Hem (Christus Jezus) geloven zouden.
Johannes 1:10 De wereld (kosmos) is dwars door Hem gemaakt;
Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden.
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die heeft Hem verklaard.
Johannes 3:17 God heeft Zijn Zoon in de wereld (kosmos) gezonden opdat de wereld (kosmos) dwars
door Hem gered zou worden.
Johannes 5:19 De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen;
Johannes 6:35 Jezus zei tegen hen: Ik, Ik ben het brood van het leven;
Johannes 6:48 Ik, Ik ben het brood van het leven.
Johannes 6:51 Ik, Ik ben het levende brood,
Johannes 8:12 Jezus zei: Ik, Ik ben het licht van de wereld;
Johannes 8: 58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg jullie: Voordat Abraham er was, ben Ik
wordende.
Johannes 10:9 Ik ben de Deur;
Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben.
Johannes 10:11 Ik ben de goede herder;
Johannes 10:18 Ik heb het recht om het (het leven) af te leggen, en heb het recht om het weer te
ontvangen.
Johannes 10: 33 Ik en de Vader zijn één.
Johannes 11:25 Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven;
Johannes 12:45 Wie Mij (Christus Jezus) ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft.
Johannes 14:6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven.
Johannes 14:9 Wie Mij (Christus Jezus) gezien heeft, heeft de Vader gezien;
Johannes 15:1 Ik ben de ware wijnstok,
Johannes 17:3 Jezus Christus, Die door de enig waarachtige God gezonden is.
Johannes 20: 17 Ik vaar op naar mijn Vader en jullie Vader, naar mijn God en jullie God.
Handelingen 3:15 De Vorst des levens hebben jullie gedood, die God heeft opgewekt van de doden,
Handelingen 3:16 Het geloof, dat dwars door Hem (Christus Jezus) is,
Romeinen 1:8 In de eerste plaats dank ik de God van mij dwars door Jezus Christus
Romeinen 5:15 De genade van God en de gave door de genade van een Mens Jezus Christus,
Romeinen 7:25 Ik dank de God dwars door Jezus Christus, onze Heer!
Romeinen 15:6 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.
Romeinen 16:27 De alleen wijze God is dwars door Jezus Christus de eer tot in de aionen!
1 Corinthe 15:21 Dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der doden door een
Mens (Jezus)

1 Corinthiërs 15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heer uit de Hemel.
2 Corinthiërs 1:3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
2 Corinthiërs 3:4 Zo´n vertrouwen hebben wij dwars door Christus naar de God toe.
2 Corinthiërs 4:4 Christus, die het beeld van God is,
2 Corinthiërs 4:14 Wij weten dat de God, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons dwars door Jezus
zal opwekken,
2 Corinthiërs 5:18 Alles is vanuit God, Die ons met zichzelf verzoend heeft dwars door Christus,
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende,
2 Corinthiërs 11:31 De God en Vader van de Heer Jezus,
Galaten 3:20 De Middelaar is niet Middelaar van één, maar God is één.
Efeziërs 1:3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
Efeziërs 1:5 De God heeft ons tevoren dwars door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf
bestemd,
Efeziërs 2:18 Dwars door Hem hebben wij beiden rustend in één Geest de toegang naar de Vader toe.
Efeziërs 3:9 De God, die alle dingen geschapen heeft dwars door Jezus Christus;
Filippenzen 2:6 die (Christus Jezus) in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk
te zijn,
Filippenzen 2:8 En uiterlijk een Mens bevonden, (letterlijk: “als een mens”).
Colossenzen 1:3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
Colossenzen 1:15 Hij (Christus Jezus) is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van elk
schepsel,
Colossenzen 1:20 Dwars door Hem (Christus Jezus) verzoende God alle dingen tot Zichzelf,
Colossenzen 2:9 In Hem (Christus) woont al de volheid van de Godheid lichamelijk;
Colossenzen 3:17 God, de Vader, dankende dwars door Hem.
1 Timotheüs 2:5 Er is één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;
Hebreeën 1:3 Hij (Christus Jezus), die de uitstraling is van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn
wezen,
Hebreeën 2:6 Wat is de Mens, dat U aan Hem denkt, of de mensenzoon, dat U hem bezoekt!
Hebreeën 7:25 Hij kan volkomen redden wie dwars door Hem tot de God naderen,
Hebreeën 13:15 Laten wij dwars door Hem voortdurend een lofoffer brengen aan de God,
1 Petrus 1:3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
1 Petrus 1:21 Wie dwars door Hem (Christus Jezus) gelooft tot in God,
1 Petrus 2:5 Geestelijke offers offeren, die aangenaam zijn voor de God dwars door Jezus Christus.
1 Johannes 4:9 De God heeft Zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden, opdat wij zouden leven
dwars door Hem.
1 Johannes 5:20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat
wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus.
Okay, het is een beetje lange lijst geworden, maar het geluk is dat jij je er echt niet in een kwartiertje
doorheen geworsteld hoeft te hebben. Laat nou eens lekker rustig bezinken wat de Schrift ons zelf over
de Zoon van God te melden heeft. Wat een geweldige Heer en Redder mogen we toch kennen! Gods
genade werkt nou juist dwars door Hem heen naar ons allemaal!

37 - Vader God stelt de Zoon aan
De titel “Theos” vertalen we in onze Bijbels consequent met “God”, waar het letterlijk weergegeven
“Plaatser” zou zijn. Is de Zoon van God in de Schrift dan ook de grote Plaatser, oftewel God? Is de Zoon
van God de grote Schenker van alle genade, oftewel God? Is de Zoon van God helemaal vanuit zichzelf de
naam boven alle naam, oftewel God? Heeft de Zoon van God Leven in Zichzelf zonder het ontvangen te
hebben vanuit een andere bron dan zichzelf, oftewel is Hij God? Volbracht de Zoon van God Zijn werk op
aarde voor iedereen vanuit eigen kracht, oftewel is Hij God? Hoe mogen we Vader God kennen en hoe
kennen we Jezus Christus?
Voortdurend ontmoeten we in dit hoofdstuk Vader God als Degene die aanstelt, die schenkt, die plaatst,
die genade bewijst en werkt. Vader God = de grote Levensbron, die genade werkt. De Zoon van God is
Degene die ontvangt en door Wie God Zijn genade uitwerkt. We beginnen bij het plaatsen.
Van tevoren plaatsen: “protithemai”
Romeinen 3:25 God heeft Hem (De Zoon van God) tevoren geplaatst tot een genadetroon door geloof
in Zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die te
voren hadden plaats gevonden onder de verdraagzaamheid van God;
Plaatsen: “tithemai”
Mattheüs 12:18 Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een
welbehagen heeft; Ik (God)zal Mijn Geest op Hem (de Zoon van God) plaatsen.
Romeinen 9:33 Ziet, Ik (Vader God) plaats in Sion een steen des aanstoots (de Zoon van God), en een
rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem (de Zoon van God) gelooft, zal niet beschaamd worden.
1 Petrus 2:6 Ziet, Ik (Vader God) plaats in Sion een uitersten Hoeksteen (de Zoon van God), Die
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem (de Zoon van God) gelooft, zal niet beschaamd worden.
We gaan verder met de uitdrukking “schenken” in de zin van iemand genade bewijzen: “charizomai”
Filippenzen 2:9 God heeft Hem (de Zoon van God) uitermate verhoogd en Hem de naam, die boven
alle naam is, uit genade geschonken.
Is wat Paulus hier schrijft niet godslasterlijk? De Zoon van God heeft toch per definitie de naam boven
alle naam omdat Hij toch zeker zelf God is? Daartoe hoeft toch geen genade aan de Zoon van God te
worden bewezen door iemand, die hoger zou zijn dan Hem, namelijk God?
Deze vragen en denkbeelden kunnen uitsluitend bij ons opkomen als we de Zoon van God niet, zoals de
Schrift leert, als een voorwerp van Gods genade zien, maar Hem los van het gezag van de Schrift tot God
benoemen. Begrijp me nogmaals goed!!! Ik was degene die op die manier tientallen jaren tegen de
Schrift in de Zoon van God zo bekeek. Ik doel hier absoluut niet op een ander die dat momenteel nog
altijd zo ziet. Daar kan ik namelijk heel goed inkomen. Ik zit zelf namelijk enorm met lood in mijn
schoenen op te schrijven wat de Schrift blijkbaar tegen mijn eigen argumenten inbracht.
Binnen Gods schepping heeft Christus uit genade de naam boven alle naam ontvangen van God. Dat blijkt
dus de boodschap van Paulus in Filippi 2 te zijn. Maar is dit Griekse woord, dat genade lijkt te ademen,
wel met recht zo in de tekst terecht gekomen?. Betekent het niet wellicht iets veel verheveners? Laten
we er eens een paar teksten met precies hetzelfde Griekse werkwoord tegenaan gooien.
Efeziërs 4:32 Bewijs elkaar genade, zoals ook God in Christus aan jullie genade bewezen heeft.
Colossenzen 3:13 Bewijs elkaar genade, als de één tegen de ander een klacht heeft; zoals ook Christus
aan jullie genade bewezen heeft,
In dat eerste vers (Efeze 4) geeft Paulus dus aan dat God ons iets bewezen of geschonken heeft, namelijk
genade. Dat heeft God in de Zoon van God, Christus Jezus, gedaan. Christus is hier dus het middel (de
Middelaar) dat God hanteert om ons genade te bewijzen. Paulus tekent dan dat er ook nog een volgende
stap in die genade is. Die genade kunnen we nu elkaar bewijzen precies identiek aan het voorbeeld dat
God in Christus ons genade bewezen heeft.
In dat tweede vers (Colosse 3) geeft Paulus aan dat Christus zelf ons genade bewijst. Dat is logisch omdat
in Christus God ons die genade bewijst, dus bewijst Christus als Middelaar ons genade. Volg je het nog?
Ook hier tekent Paulus die volgende stap. Werkt Christus in ons nou ook die volgende stap van elkaar
genade bewijzen? Ja, maar zo staat het er niet. Er staat dat we elkaar genade bewijzen. Kunnen we dat?

Nee, voor geen meter! Maar ook in dit vers komt weer de bron naar voren, namelijk: “zoals ook Christus
aan jullie genade bewezen heeft,”
God gebruikt dus de Zoon, Christus Jezus. Dat is kenmerkend genade in werking. De Zoon gebruikt echter
ons weer om elkaar genade te bewijzen. Juist doordat het zo werkt en niet eigenmachtig of in eigen
kracht, daardoor is het kenmerkend Gods handelen in genade. Terugkijkend naar die tekst in Filippi 2
over de naam boven alle naam, dan blijkt nou juist het feit dat die naam aan de Zoon in genade
geschonken is een prachtige verhevenheid aan te geven. Het tekent namelijk God zelf als de enig unieke
Plaatser buiten het geheel van onze schepping als de bron van alle overvloeiende rijkdommen van
genade. Vader God als de grote Schenker.
Een vreemde sprong, die ik telkens maar weer ten onrechte maak als ik het vermoeden heb dat een
bepaald idee van mij, zoals hier het God zijn van Jezus Christus, door slechts één tekst tegen de vlakte
gaat, is dat ik dan met een hele voorraad andere argumenten en Bijbelteksten toch nog mijn gelijk
probeer te halen. Ja, Hein is typisch een mens.
Ik heb telkens op een onverdacht moment diverse leraren van de Schrift gevraagd of zij hun leerstellige
overtuiging zouden opgeven als slechts één Bijbeltekst, zoals hier het uit genade schenken door God in
Filippi 2, hun hele bouwwerk in elkaar deed kieperen. Je gelooft het misschien niet, maar tot nu toe ben
ik nog niet één tegengekomen, die door slechts één tekst dat zou doen. We blijven liever vasthouden aan
ons eigen bouwwerk dan die ene tekst Zijn werk te laten doen.
Tja, je kan natuurlijk zo´n tekst over en over blijven lezen en tot de conclusie komen dat het dan
waarschijnlijk toch ergens fout moet zijn gegaan in de vertaling, maar dat je dat nog niet hebt terug
gevonden. Dus, het leerstellig bouwwerk is zo solide dat het de klap van één zo´n tekst wel aankan? Wat
dan als meerdere getuigenissen in de Schrift dit spreken van Paulus in Filippi 2 ondersteunen?
Psalmen 8:6 – 7 U (Vader God Yahweh) hebt Hem (de Zoon van God) een weinig minder gemaakt dan de
Engelen, met eer en heerlijkheid hebt U Hem bekroond; U stelt Hem tot een heer over de werken van
Uw handen, alles hebt U onder Zijn voeten gezet.
Psalmen 110:2 Yahweh (Vader God) heeft tegen mijn Adonai (de Zoon van God) gezegd: Ga maar
zitten in Mijn rechterzij, totdat Ik Jouw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van jouw voeten.
Mattheüs 11:27 Alle dingen zijn Mij (de Zoon van God) overgegeven door Mijn Vader (Vader God);
Mattheüs 28:18 Jezus …. zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Lukas 10:22 Alles is Mij (de Zoon van God) overgegeven door Mijn Vader (Vader God),
Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
Johannes 5:22 De Vader …. heeft het oordeel geheel aan de Zoon gegeven;
Johannes 13:3 Jezus wist dat de Vader Hem alles in handen gegeven had,
Johannes 17:2 zoals U (Vader God) Hem (de Zoon van God) macht gegeven hebt over alle vlees, opdat
Hij het leven van de aioon geeft aan allen die U (Vader God) Hem (de Zoon van God) gegeven hebt.
Handelingen 2:36 Het hele huis van Israël mag zeker weten, dat God (Vader God) Hem (de Zoon van
God) zowel tot Heer als tot Christus gemaakt heeft,
Een aparte tekst, die makkelijk gebruikt wordt om aan te tonen dat de Zoon in Zichzelf Leven heeft.
Johannes 5:26-27 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te
hebben in zichzelf; en Hij heeft hem ook macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de
Mensenzoon is.
Het heel bijzondere is hier het feit dat de Zoon van God helemaal in zichzelf Leven heeft. Echt puur
leven in zichzelf!!! Zou deze tekst nou verder helemaal geen uitleg geven, dan zouden we de Zoon van
God puur als de echte unieke bron van Leven zien, die Hij ook is, maar………
Kijk, dat vond ik nou zo irritant toen ik al die tientallen jaren verkondigde dat Jezus het Leven is puur in
Zichzelf en wij dus alleen in Hem het Leven bezitten, dat ik erbij zag staan dat er een begin was dat Hij
dat Leven in Zichzelf ontving. Een bron buiten de Zoon van God leverde dit Leven dat de Zoon van God
daarna puur in Zichzelf had. Ja daarna! Dat Leven had in de Zoon dus ooit een begin. Dat Leven in
zichzelf heeft de Zoon van God namelijk ontvangen van Vader God. Dat zegt Paulus!
Ik zal eerlijk bekennen dat ik al die tijd dat ik de Zoon van God voor God zelf aanzag er stellig van
overtuigd was dat het werk van Christus eigenlijk niks meer kon voorstellen als Christus zelf in Zijn hele
doen en laten net als wij afhankelijk was geweest van genade en dus niets als een zelfstandig God tot
stand kon brengen. Nu blijkt dat Hij juist in alles actief was als Iemand die het alles volkomen alleen uit

Gods hand ontving. Het blijkt ook die genade van God te zijn, die in Christus Jezus het alles volbracht
heeft.
Hebreeën 2:9 Wij zien Jezus, ….., opdat Hij (de Zoon van God) door de genade van God voor iedereen
de dood zou smaken.
Lees goed! Hier staat niet dat de genade van God vrijkwam doordat de Zoon voor iedereen de dood
smaakte. Hier staat dat de Zoon voor iedereen de dood smaakte “DOOR” de genade van God!
Prijst de Heer: Voor iedereen!
Ook prijst de Heer: Door de genade van God!
Laten we deze studie afsluiten met een overbekende tekst, die ook nog eens aantoont hoe de Zoon van
God leeft uit de genade van Vader God.
Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U (Vader God) kennen, de enige waarachtige God,
en Jezus Christus (de Zoon van God), die U gezonden hebt.
Het is de Zoon van God, die geplaatst is door de Plaatser, die genade geschonken is door de Schenker, die
gezonden is door de Zender en die het Leven in Zichzelf is zoals dat Hem gegeven is door de Levensbron
(Vader God).

38. Nieuwe focus op “Wie is God?”
In dit hoofdstuk binnen de serie “Wie is God?” sluit ik de eerste helft van onze studiereeks over de vraag
“Wie is God?” af. Ik wil dan gelijk een opening maken voor een nieuw begin aan studies om God beter te
leren kennen. We gaan dan namelijk nader in op wie en wat God in essentie is.
Voordat ik verder ga. Mag ik nog eens nadrukkelijk erop wijzen dat ik als leraar totaal geen enkel gezag
bezit? Ga alles wat ik hier en in andere studies presenteer na in de Schriften of het ook werkelijk klopt!
Van Hein de Haan leer je geen snars! Het is puur Gods zelf, die onze ogen opent voor Zijn plan en voor
Zijn gedachten en uitsluitend, echt enkel en alleen, zijn het de Schriften, die ons wijs kunnen maken.
Toets alles aan Zijn Woord!
Wat zijn we in de eerste helft van de serie “Wie is God?” te weten gekomen? Hier volgen enkele van die
onderwerpen:
Aanbidding
God kennen
De Zoon van God kennen
Maar één God
Vader Yahweh is God
Vader Yahweh de God van de Zoon van God
Yahweh, Vader God van allen
God is geen mens
De Zoon van God is mens
De Zoon van God: Immanuel
De Zoon van God is in het vlees gekomen
De Zoon van God: De unieke Middelaar tussen God en mensen
De Zoon van God: het Beeld, het Woord, de Gestalte van God en de Afstraling van Gods heerlijkheid
Vader God stelt de Zoon aan
Vader God wekt de Zoon op
God geopenbaard in engelen
Wellicht dat sommigen nu zullen denken dat we hiermee wel genoeg over God naar voren hebben
gebracht. Ik denk het niet. We weten nu iets over Gods verhoudingen, maar kennen we echt iemand als
we zijn of haar relaties kennen? Als we weten dat iemand een zoon of dochter heeft en hoe die dan ook
nog heet, kennen we zo´n persoon dan? Als we weten dat iemand een vader en/of een moeder heeft en
hoe die dan ook weer heten, kennen we zo´n persoon dan?
Tientallen jaren kende ik God al op de evangelisch verantwoorde manier. Ik bad altijd tot Jezus als ik
naar God wilde gaan in gebed. Maar toen ontdekte ik dat er in de Schriften geen enkel gebed was aan te
wijzen dat tot Jezus gericht was. Ik kreeg het er benauwd van. Dit hele gedoe was nog ver voordat ik
zicht kreeg op het onderscheid tussen Vader God en de Heer Jezus. Ik begon dus ook maar tot God te
bidden, maar dat werd telkens alleen in de aanroep “God” om daarna met Jezus verder te gaan. Ik
dankte God voor Zijn lijden op het kruis. Ik aanbad Hem omdat Hij gestorven was en drie dagen dood in
het graf lag. Ik prees God omdat ik met Hem gestorven en begraven was en met Hem opgewekt, waarna
ik toch wel in de knoop kwam omdat ik door dat werk van de Heer Jezus in de rechterzij van Vader God
geplaatst bleek te zijn.
Mijn bidden werd een gestamel en een aan elkaar breien van vastlopende gedachten. O mensen, wat
moet God aan met zulke hartenkreten en dergelijk vreemde betitelingen in al die gebeden? Kwam Hij nu
met de meetlat van exact correcte bewoordingen mij de maat nemen? (MENSEN!!!! LET OP!!!! HIER
KOMT HET!!!!). Nee!!! God is Liefde!!! God handelt altijd, echt altijd, in genade!!! Ja, overvloeiende
genade!!! Dat is wezenlijk wie God is. Dat kenmerk van wie God is hebben we in deze serie nog niet
langs laten komen. Ik ben er stellig van overtuigd dat al het voorgaande waardeloos technisch onderzoek
zou zijn als we geen zicht krijgen op wie God in essentie is. God is liefde (1 Johannes 1: 4), God is liefde
(1 Johannes 1:8)
Ja, we weten nu inderdaad iets over de verhoudingen bij God, maar Hij wenst dat wij Hem echt leren
kennen zoals Hij is. Dan hebben we het over Zijn hart. Dan hebben we het over hoe Hij staat tegenover
de mens, hoe Hij staat tegenover zondaren, hoe Hij staat tegenover Zijn aardse volk, hoe Hij staat

tegenover het hemelse lichaam van Zijn Zoon, hoe Hij staat tegenover Zijn hele schepping. Dus stellen
we nu weer dezelfde vraag, maar dan doorvragend naar de essentie van God, “Wie is God?” Is daar iets
over te vinden in de Schrift?
Ja!!!!!
Exodus 34: 6-7 Toen Yahweh voor zijn aangezicht voorbijging riep hij: Yahweh, Yahweh God,
barmhartig en genadig, lankmoedig en van grote genade en trouw; U, die genade bewijst aan
duizenden, en vergeeft misdaad, overtreding en zonde,
Numeri 14:18 Yahweh is lankmoedig en groot van weldadigheid,
Deuteronomium 4:31 Yahweh, jullie God, is een barmhartig God;
Deuteronomium 32:4 God is waarheid,
Richteren 6:24 Yahweh is vrede!
1 Samuël 2:3 God van kennis is Yahweh,
2 Samuël 22:2 Yahweh is mij mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper.
2 Kronieken 30:9 Yahweh, jullie God, is genadig en barmhartig,
Nehemia 9:17 U bent een God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot van
weldadigheid,
Job 36:5 God is geweldig,
Psalmen 18:3 Yahweh is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Bevrijder; mijn God, mijn Rots, op Wie ik
vertrouw; mijn Schild, en de Hoorn van mijn heil, mijn Hoog Vertrek.
Psalmen 23:1 Yahweh is mijn Herder,
Psalmen 25:8 Yahweh is goed en recht;
Psalmen 27:1 Yahweh is mijn Licht en mijn Redding, voor wie zou ik bang zijn? Yahweh is de kracht van
mijn leven, voor wie zou ik sidderen en beven?
Psalmen 28:7 Yahweh is mijn Sterkte en mijn Schild;
Psalmen 28:8 Yahweh is hun Sterkte,
Psalmen 84:12 God, Yahweh, is een Zon en Schild;
Psalmen 94:22 Yahweh is een Hoog Vertrek voor mij geweest, en mijn God tot een Steenrots van mijn
toevlucht.
Psalmen 111:4 Yahweh is genadig en barmhartig.
Psalmen 115: 3 Onze God is in de hemelen, Hij doet al wat Hem behaagt [alles waar Hij zin in heeft].
Psalmen 116:5 Yahweh is genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich.
Psalmen 130:7 Bij Yahweh is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
Psalmen 135:3 Yahweh is goed;
Psalmen 145:9 Yahweh is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
Psalmen 145:17 Yahweh is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.
Ja, er is in de Schriften heel veel te ontdekken over wie God in de kern nou eigenlijk is. Hij toont ons in
de Schriften Zijn hart en we mogen Hem leren kennen. Dit bovenstaande is nog alleen maar een losse
greep uit het Oude Testament t/m de Psalmen. Er is nog veel meer te ontdekken van het hart van God.
Daar willen we ons graag in verdiepen. Dit alles wat hierboven staat is samengebald in wat Johannes ons
over God weet te vertellen: “God is Liefde”. Dat wordt dan ook het eerste wat we in de eerstvolgende
studies gaan bekijken.

39 - Lezen met kromme tenen
Je hebt deze serie studies “Wie is God?” met steeds verder krommende tenen zitten lezen. Pas op! Het
kan altijd nog erger! We gaan namelijk nadenken over de God, die de liefde is! Wow! Volgens veel
gelovigen kan je het niet gortiger bedenken.
Je hebt gelezen over de unieke Vader God en Zijn Zoon, die Hij gezonden heeft en je tenen zijn gaan
krullen omdat je het nooit zo geleerd hebt, omdat je het godslasterlijk vindt, omdat je vindt dat de eer
van de Heer Jezus Christus in het geding is, ja omdat jij vindt dat het ronduit ketters is!
Ik kan me je reactie zo levendig indenken. Ik heb tientallen jaren precies diezelfde reactie gehad op een
dergelijke verkondiging. Voor mij was onze Heer Jezus Christus ronduit God en daar mocht niet aan
getornd worden. Ik vindt het heel begrijpelijk dat je bij deze studies deze reactie hebt. Ik zou het gek
vinden wanneer je niet in je hart geraakt zou zijn.
Schrijf ik deze studie nu om jou te kwetsen? Nee, absoluut niet! Schrijf ik het omdat jij nu a la minute
deze visie over moet nemen? Hier komt misschien voor jou een vreemd antwoord. Nee, absoluut niet! Ik
leg in deze studies mijn weg met God neer en hoe ik door tekst voor tekst Bijbelstudie over God zelf
opgeschoven ben in mijn inzichten. Wat ik wel heel fijn zal vinden als jullie het zelf nagaan in de
Schriften of het ook daadwerkelijk klopt.
Ik weet dat sommigen onder jullie op zich er eigenlijk Bijbels gezien al niet onderuit kunnen dat de
unieke Vader God Zijn Zoon gezonden heeft, Hem genade geschonken heeft, Hem gezalfd heeft tot Zijn
dienst, Hem geleid heeft, Hem opgewekt heeft en Hem geplaatst heeft in de hemelse gewesten in Zijn
eigen rechterzij. Ze hebben echter emotioneel of uit angst voor de reactie van vrienden, kennissen,
broeders en zusters niet de vrijmoedigheid om zich hierover te uiten. Schrijf ik nu deze studie om jullie
ertoe over te halen om nu toch maar wel uit de kast te komen met je inzichten? Nee, absoluut niet!
Nogmaals, deze serie studies tekent vooral mijn weg met God.
Ik had de woordstudies en tekst met tekst vergelijkingen al gedaan. Er lag zo´n pakket van 100
bladzijden aan helderheid voor mij over wie God is. Dat was vier jaar geleden. Ik dorst het niet aan om
daar d.m.v. studies verdere uiting aan te geven. Ik liet het dus gewoon liggen en ging op andere
onderwerpen verder. Waarom? Ik was er emotioneel nog helemaal niet aan toe (een sterk argument hè?).
Echt, ik had dat helemaal niet gekund. Ik was bang voor wat mijn vrienden, broeders en zusters er wel
van zouden vinden. Heel eerlijk mensen, ik ben ervan overtuigd dat als ik toch had doorgedrukt, dat het
gewoon een werk in eigen kracht was geworden. De Heer heeft een eigen planning. Hij heeft ook met
jou een eigen planning, ook als je nog niet uit de kast durft te komen met je inzichten. De Heer gaat in
genade Zijn weg met jou.
En dan nu de geduchte tweede helft van mijn serie studies. Pas op! Dit wordt nog een heel stuk intenser!
We gaan het hart van God bekijken. Voor velen een gruwelijk onderwerp. Alle ideeën over Gods woede,
Gods toorn, Gods oordeel en Gods wraak als tegenhanger van Gods liefde gaan eraan als we spreken over
het hart van God. Velen worden razend boos omdat God als een watje wordt afgeschilderd, die alles
maar met de mantel der liefde bedekt. Velen hebben meer een God naar het voorbeeld van Superman,
Batman, The A-Team, James Bond of The Saint. Hij rekent af met al het tuig en weet nog net op het
allerlaatste nippertje het hele miezerig kleine goede groepje (waar de “ik” als schrijver van die
voorstelling van zaken altijd toe behoort) te redden.
God is liefde! Dat blijkt voor velen een kwalijke, verdorven leer te zijn. Gaan we echter de Schrift na,
dan zullen we ontdekken dat Gods woede, Gods toorn, Gods oordeel en Gods wraak altijd functioneren
als onderdeel van wie de God in wezen is: De God is liefde. Daarom zullen we met het doornemen van de
liefde van God ook niet om de tuchtiging heen kunnen.
Hier komt alvast een greep uit de Bijbelteksten over Gods liefde, die langs zullen komen:
Deuteronomium 7:13 Hij zal u liefhebben en zegenen en u doen vermenigvuldigen;
Spreuken 3:12 Wie Yahweh liefheeft, die kastijdt Hij,
Jeremia 31: 1-4 Ik heb u eeuwig liefgehad, daarom heb Ik u tot mij getrokken uit enkel
goedertierenheid.
Hosea 11: 1-4 Ik liet hen met menselijke banden trekken, met koorden der liefde,

Johannes 3:16 Zo lief heeft God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven.
Johannes 5:20 De Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat Hijzelf doet;
Johannes 10:17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat ik Mijn leven afleg, opdat ik het weer neem.
Johannes 17:26 Ik heb hun Uw naam bekend gemaakt en zal die bekend maken, opdat de liefde
waarmee U Mij liefgehad hebt, in hen zij en ik in hen.
Romeinen 5:5 De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is.
Romeinen 5:8 God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog
zondaars waren.
Romeinen 8: 35-39 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Droefenis of angst, of vervolging,
of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven staat: "Om uwentwil worden wij de
gehele dag gedood; wij zijn geacht als slachtschapen". Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen,
noch aartsengelen, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons kan scheiden
van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer.
2 Thessalonicenzen 3:5 De Heer (Christus Jezus) richt uw harten tot de liefde van God (de Vader).
Titus 3:4 Toen de goedertierenheid en mensenliefde van God, onze Redder, verschenen is,
Ik zei al dat dit slechts een greep is uit de overduidelijke Bijbelgedeelten. Eén gedeelte vormt echter de
definitieve start van dit tweede deel van de serie. Johannes ontknoopt namelijk de heerlijke
werkelijkheid van de God, die liefde is.
1 Johannes 4:7-16 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God; en een
ieder die liefheeft, is vanuit de God geboren en kent de God. Wie niet liefheeft heeft de God niet
gekend; want de God is liefde. Hierin is de liefde van de God (rustend) in ons geopenbaard, dat de God
zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven dwars door Hem. Hierin
is de liefde, niet dat wij de God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en zijn Zoon gezonden heeft als
zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als de God ons zó lief heeft, zijn ook wij schuldig elkaar lief te
hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar liefhebben, blijft de God in ons en zijn
liefde is in ons volmaakt. Hieraan weten wij dat wij (rustend) in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons
vanuit Geest van Hem gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon
gezonden heeft als Redder van de wereld. Een ieder die belijdt, dat Jezus de Zoon van de God is, de
God blijft (rustend) in hem en hij (rustend) in de God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde, wat
is: de God (rustend) in ons te hebben. De God is liefde; en wie in de liefde blijft, blijft in de God en de
God in hem.
Die boodschap van de God, die de liefde is, die zal nog veel tenen doen krommen. Maar bedenk eens wat
een feest die boodschap feitelijk is!

40 - De God is Liefde!
1 Johannes 4:8 De God is liefde.
1 Johannes 4:16 De God is liefde,
We gaan binnen de serie “Wie is God?” nu eens naar de kern van wie God concreet is. Dus de vraag wat
nou eigenlijk het onveranderlijke wezen van God is? Wat betekent Hij daardoor voor iedereen? Het gaat
hierbij dan dus niet over een kenmerk hoe Hij handelt. Het gaat om wie Hij is in wezen en van waaruit al
Zijn handelen naar iedereen toe voortkomt. In de komende studies willen we daarom ook langzamerhand
wat meer in het volgende Bijbelgedeelte duiken.
1 Johannes 4:7-16 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God; en een
ieder die liefheeft, is vanuit de God geboren en kent de God. Wie niet liefheeft heeft de God niet
gekend; want de God is liefde. Hierin is de liefde van de God (rustend) in ons geopenbaard, dat de God
zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven dwars door Hem. Hierin
is de liefde, niet dat wij de God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en zijn Zoon gezonden heeft als
zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als de God ons zó lief heeft, zijn ook wij schuldig elkaar lief te
hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar liefhebben, blijft de God in ons en zijn
liefde is in ons volmaakt. Hieraan weten wij dat wij (rustend) in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons
vanuit Geest van Hem gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon
gezonden heeft als Redder van de wereld. Een ieder die belijdt, dat Jezus de Zoon van de God is, de
God blijft (rustend) in hem en hij (rustend) in de God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde, wat
is: de God (rustend) in ons te hebben. De God is liefde; en wie in de liefde blijft, blijft in de God en de
God in hem.
Maar nu eerst nog even los de vraag: Wie is de God in Zijn wezen? De God is liefde!
1. De God is liefde t.o.v. het Lichaam van Christus (ons dus).
Efeze 5:25 De Christus heeft Zijn gemeente liefgehad en Zich voor haar overgegeven,
De God overlaadt ons met de rijkdommen van genade door ons samen met Christus levend te maken.
Daarin bewijst Hij ons Zijn liefde.
Efeze 2:4-5 De God, die rijk is aan erbarming, heeft, dwars door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons
heeft liefgehad, ….. ons levend gemaakt met de Christus.
2. De God is liefde t.o.v. Zijn vrouw, geheel Israël.
Deuteronomium 7:13 Hij houdt van jullie en zegent jullie en Hij vermeerdert jullie;
Hooglied 2:4 Zijn banier over mij: Liefde.
Jeremia 31:3 Ja, Ik hou van jullie met liefde van de aioon, daarom trek Ik je in goedertierenheid.
Natuurlijk is God dolenthousiast over Zijn vrouw, ook al leeft ze nu nog grotendeels in ongeloof. Haar lot
ligt echter gegarandeerd vast in Zijn liefde. Dat is namelijk het wezen van God!
3. De God is liefde zelfs t.o.v. Zijn vijanden.
Deuteronomium 33:3 Ja, Hij heeft de volken lief;
Romeinen 5:10 Wij waren vijanden, maar zijn naar de God toe verzoend door de dood van Zijn Zoon,
Romeinen 11:28 Zij [de Joden] zijn naar het evangelie vijanden dwars door jullie, naar de verkiezing
zijn zij geliefden dwars door de vaderen.
Voor de God is niemand een onbekende. Er zijn echter vijanden van de God in overvloed. Besef goed dat
wij vijanden waren!!!! De God heeft ingegrepen met Zijn liefde! De God grijpt in bij Zijn Joodse volk
met Zijn liefde! De God grijpt ook in bij die woelende volkeren met Zijn liefde! Liefde is namelijk Zijn
wezen!
Johannes 3: 16 Zo lief heeft de God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
Zo lief heeft de God de gemeente, het lichaam van Christus.
Zo lief heeft de God Zijn volk Israël.
Zo lief heeft de God de volkeren.
Ja zelfs, zo lief heeft de God Zijn vijanden.
De God is namelijk liefde. Dat is wat Hij is! Liefde!
Daar draait het telkens om als we de kern van wie nou feitelijk de Vader God is in Zijn wezen.
Leerstellig hebben we hier waarschijnlijk nog niet echt een probleem mee. Leerstellig weten we zelfs
die vijanden nog te herleiden tot een exclusief groepje uitverkorenen, waar wij ook toe behoren.

Uiteindelijk, wij waren ook vijanden. Maar dan de gedachte dat de God, die liefde is, en dus uiteindelijk
bij een ieder berouw en bekering zal bewerken, dat ligt ons godsdienstig denken niet. De God, die in Zijn
liefde niet exclusief voor ons is, maar die iedereen in die liefde betrekt. Hier komt protest. Daar wordt
bezwaar op aangetekend. Dat geeft irritatie. Daar wordt de godsdienstige mens boos over.
De God is liefde. Dat is Zijn wezen. De God zal Nero Zijn liefde bewijzen. Gods liefde zal Napoleon
Bonaparte overweldigen. De God werkt met Zijn liefde aan Saddam Hoessein. Osama Bin Laden is het
voorwerp van Gods liefde. De God werkt met Zijn liefde aan Moebarak. Erdogan is bemind door De God.
Wat denk je van Hitler of de Belg Dutroux? De God is liefde. Dat is Zijn wezen, onbegrensd en
onvoorwaardelijk! Telkens opnieuw ontstaat er vijandschap van de kant van de godsdienst op de
boodschap van Gods onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde.
In de tijd van Paulus had de godsdienstige Joodse elite er moeite mee dat de volgelingen van Jezus het
evangelie verkondigden. Maar ze zagen toch nog één pluspunt: In elk geval bleef de liefde van God
gedurende de tijd van Handelingen gewoon beperkt tot het volk Israël. Men ging naar de synagogen. Men
predikte aan Joden. Daar hoorde de liefde van God ook thuis. Uiteindelijk waren zij het door God
beminde volk. Gods liefde was exclusief binnen hun opvattingen.
Maar telkens opnieuw ontstaat er vijandschap van de kant van de godsdienstige elite op de boodschap
van Gods onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde. Paulus kreeg echt van onder uit de zak toen hij
aangaf dat Gods liefde wijder en verder zou gaan.
Handelingen 22: 21-22 Hij [God] zei tegen me: Ga heen, want Ik zal jou uitzenden, ver weg, tot in de
volkeren. Zij hoorden hem aan tot dit woord toe; maar toen verhieven zij hun stem en riepen: Weg van
het land af met zo iemand: want hij behoort niet te blijven leven!
De God, die in Zijn liefde niet exclusief voor ons is, maar die iedereen in Zijn liefde betrekt! Daar komt
protest op. Daar wordt bezwaar op aangetekend. Dat geeft irritatie. Daar wordt de godsdienstige mens
boos over. Vijandschap van de kant van de godsdienstige elite op de boodschap van Gods
onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde.
In het Oude Testament heb je een heel duidelijk plaatje hiervan in wat je wel de biografie van de
profeet Jona kan noemen. Het hele feit dat Hij een boodschap van de God naar Ninevé moest brengen
zag hij al helemaal niet zitten. We zullen zien dat dit nou juist kwam omdat hij eigenlijk best wel het
wezen van de God kende, maar dat paste helemaal niet in zijn beperkte, exclusieve opvatting over de
liefde van God.
Met het brengen van de boodschap overweldigde de God met Zijn liefde dit volk en zij kwamen tot
berouw en bekering. Kijk dan eens naar het afgrijzen, waarmee Job spreekt over deze liefde van de God.
Jona 4: 1-3 Dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd toornig. En hij bad tot Yahweh en zei: Ach,
Yahweh heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door
naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig, groot van
goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad. Nu dan, Yahweh, neem toch mijn leven van mij,
want het is mij beter te sterven dan te leven.
Een gigantische depressie met zelfmoordneigingen overviel Jona. Waarom? ‘Het kan toch zeker niet de
bedoeling zijn dat Gods liefde zo onbeperkt over deze perverse, spottende heidenen zou stralen?’ Hij
wist: ‘God is liefde. Dat is Zijn wezen! Dat zal het dus ook zijn als ik Gods boodschap bij deze mensen
breng.’ Zijn theologie beperkte Gods liefde tot de uitverkoren groep: Het volk van God.
Gods liefde is echter niet exclusief! Het is niet voor een uitverkoren groepje. Er is alleen maar een
uitverkoren groepje die deze onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde voor en aan iedereen mag
doorgeven. Maar echt iedereen is inbegrepen in Gods liefde. Al teken je protest aan, De God houdt van
je! Al heb je bezwaren, De God houdt van je! Al ben je geïrriteerd, De God houdt van je! Al ben je
godsdienstig, een smerige oorlogsmisdadiger, een pedofiel of een keurig christen, De God houdt van je!
Zo lief heeft De God iedereen!
De God is namelijk liefde. Dat is wat Hij is! Liefde!
Zijn er dan niet die ontkomen aan Zijn liefde? Nee, want dan was de God niet liefde! Hier komt een
citaat van William Barclay:

‘Het enige overwinningsgenot van liefde is de dag dat liefde beantwoord wordt. De enige uiteindelijke
liefdesoverwinning is dan ook een wereld door God bemind en smoorverliefd op die God.’
Liefde, onvoorwaardelijke liefde! Dat is de God!

41 - God is puur! Zijn liefde zuiver!
De liefde, die de God in wezen is, dat is puur onvermengde liefde.
1 Johannes 4:7-16 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God; en een
ieder die liefheeft, is vanuit de God geboren en kent de God. Wie niet liefheeft heeft de God niet
gekend; want de God is liefde. Hierin is de liefde van de God (rustend) in ons geopenbaard, dat de
God zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven dwars door Hem.
Hierin is de liefde, niet dat wij de God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en zijn Zoon gezonden
heeft als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als de God ons zó lief heeft, zijn ook wij schuldig
elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Aangezien wij elkaar liefhebben, verblijft
de God in ons en Zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan weten wij dat wij (rustend) in Hem verblijven
en Hij in ons, dat Hij ons vanuit Geest van Hem gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen,
dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld. Een ieder die belijdt, dat Jezus de Zoon
van de God is, de God verblijft (rustend) in hem en hij (rustend) in de God. En wij hebben gekend en
geloofd de liefde, wat is: de God (rustend) in ons te hebben. De God is liefde; en wie in de liefde
verblijft, verblijft in de God en de God in hem.
1 Johannes 4:8 De God is liefde.
1 Johannes 4:16 De God is liefde,
Ik herhaal hieronder voortdurend wat er in dit Bijbelgedeelte staat, maar niet door telkens het gedeelte
erbij te citeren. Je kan wat ik schrijf zelf letterlijk vergelijken met wat je in dit gedeelte hierboven
terugvindt.
Alles in dit hele betoog van Johannes van vers 7 t/m 16 vindt zijn origine in de God.
De God is Vader God en Hij is in Zijn wezen Liefde. Alles gaat van Hem uit. Zijn liefde is geen statisch
gebeuren. Hoe blijkt dat dan?
Wij mogen liefde kennen omdat de liefde vanuit de God is. Zo noemt Johannes dit hier letterlijk. We
zouden natuurlijk ook alle onderzoeken uit de voorgaande studies kunnen herhalen, waaruit blijkt dat
Vader God de bron van alles is. Alles is uit en tot Hem! Maar we beperken ons in deze studie tot dit
getuigenis hier van Johannes. De God, die liefde is, heeft ons lief. Waaruit kunnen we dan concluderen
dat de liefde van de God voor ons niet een statisch gegeven is? Johannes kan wel beweren dat de God
ons liefheeft, maar blijkt dat dan ook ergens uit?
Jazeker blijkt die liefde ook daadwerkelijk ergens uit. De liefde van de God is geopenbaard. De God
heeft Iemand gezonden. Ook dat is kenmerkend voor de God. Hij is de Zender! Hij heeft Zijn
eniggeboren Zoon tot in onze mensenwereld gezonden. Ook hier kunnen we weer terugdenken aan de
studies over de Middelaar, waaruit bleek dat alles dwars door Hem (de Middelaar) plaatsvindt in de
relatie tussen God en mens. Maar we denken nu na over het getuigenis van Johannes dat Vader God de
Zender is, die Zijn Zoon tot in onze mensenwereld zond. Bedenk eens wat dat inhoudt! Wij lagen in de
dood van onze zonden en misdaden. Aan zo´n situatie van dood valt voor ons mensen normaliter niks
meer te verhapstukken. Dood is dood. Ja maar de God stuurde Zijn Zoon in die wereld van dood! En wat
gebeurde er?
Romeinen 5:17 Als door de overtreding van de éne (de eerste Adam/de eerste Mens) de dood geheerst
heeft door die éne, veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en van de gave der
gerechtigheid ontvangen, in het leven heersen door de éne, Jezus Christus (de laatste Adam/de tweede
Mens).
Wat gebeurde er dus? De liefde werkte zodat wij zouden leven dwars door die ene unieke Middelaar,
Christus Jezus! Daartoe heeft Vader God Zijn eniggeboren Zoon gezonden in deze mensenwereld. God is
liefde en Hij werkt dat dus ook uit!
De God is liefde! Dat is echter liefde, die wel degelijk ergens in tot uiting komt. Waarin is dan die liefde?
Die liefde komt hierin openbaar dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft als zoenoffer voor onze zonden. Er is
dus niet alleen sprake van een verandering van dood naar leven. Nee, wij waren ook vijanden en God
was in Zijn Zoon om ons weer aan Zijn hart te krijgen.
2 Corinthiërs 5:19 De God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende,

We zijn van vijanden vrienden van de God geworden. Ben ik na lange tijd zoeken wat dichter bij God
gekomen, waardoor ik Hem nu vriend noem? Nee, het is liefde en liefde alleen, die mij aan het hart van
Vader God gebracht heeft. De God zelf heeft mij getrokken.
Hoe begint Johannes zijn adressering? “Geliefden!”. Wow, we mogen elkaar zo aanspreken. “Hé joh/Hé
meid, jij bent bemint! Jij bent geliefd!”
Wat is het heerlijk om te weten dat de God, onze Vader God, puur onvermengde liefde is! Wat helemaal
te gek dat het geen statische liefde is! Hij houdt van jou en mij! Hij houdt van het schorem net zo
onvoorwaardelijk als van de keurige gelovigen. Hij houdt van ons. We zijn geliefden! We zijn beminden!
Vader God kan niet anders! Hij moet wel, want Hij is liefde! Met elk werk van Zijn handen in gedachten
stond Hij al klaar met het plan van liefde in Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Vader God zond Hem tot
in onze mensenwereld om een zoenoffer te zijn voor onze zonden. En nu? Stopt die liefde nu? Het heeft
ons als uitverkoren groepje bereikt. Houdt het nou halt? Blijft het daar op die grens nu verder stilstaan?
Nee! “Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God;”
Nee! “Wij zijn schuldig elkaar lief te hebben.”
Nee! “Aangezien wij elkaar liefhebben.”
We zijn geliefden. We hebben elkaar lief. Waarom? Het staat er gewoon bij. “De liefde is vanuit de
God”.
De bron waar we als gelovigen in geplaatst zijn is er per definitie. De God is liefde! De liefde is vanuit de
God.
Als wij onszelf zouden gaan inspannen om tot enige liefde onderling te komen, dan zouden we deze
liefde, die de God is, nooit en ten immer kunnen bereiken. Voortdurend gaat het hier in dit gedeelte
over “Agape”. Onvoorwaardelijke liefde, pure liefde, onvermengde liefde, die alleen Vader God is. De
liefde is vanuit Hem en niemand anders. Die liefde werkt dwars door de Middelaar Christus Jezus heen en
nu heeft het in Christus Jezus ook ons bereikt en daar stopt het niet. Het gaan gewoon door. Dat is Gods
werk van genade, die altijd maar doorgaat.
We kunnen ons natuurlijk op de omstandigheden blindstaren. Zo makkelijk kunnen we dit gedeelte in de
Schrift lezen en dan zien dat broeders en zusters elkaar in de haren vliegen over kleine verschillen van
inzicht. Dan hebben we de neiging om dit alleen maar als een mooi stukje taalgebruik te zien, waarmee
je in de dagelijkse praktijk totaal niet uit de voeten kan. Dan zijn we blijkbaar opeens niet meer bezig
met de vraag: “Wie is God?” Ik ken het hoor. Ik heb ook regelmatig die blik op het aardse. Maar ik weet
zowel uit de Schrift als uit de praktijk dat zodra ik mijn oog weer omhoog richt en die dingen bedenk,
die boven zijn, dat ik dan opeens zicht krijg op wie de God is en hoe Hij dat wat Hij in wezen is (liefde)
dwars door Zijn Zoon, de Middelaar, ook in ons uitwerkt. Wat een heerlijk werk van liefde en vrede!
En dan hebben we nog die uitspraken over het blijven in die liefde en het blijven in de God en het
blijven van die God in ons. O, wat maken we daar toch makkelijk weer een taak voor ons van. Wat
hebben we het toch hoog in de bol hè? Alsof wij dat zouden kunnen. We zijn toch juist zo blij en
dankbaar voor die geweldige plek door Christus Jezus in God?
Colosse 3: 3 Jullie leven is verborgen met Christus in God.
We maken er vaak zo´n zware opdracht van omdat de gewone uitdrukking “verblijven” in de betekenis
van “wonen” in de meeste vertalingen is zoekgeraakt. Wij hebben ons woonplekje ontvangen in de God.
Blijf daar maar lekker wonen. Waar mogen we wonen? In de liefde zelf.
Efeziërs 2:6 (Vader God) heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten in
Christus Jezus,

42 - Jij wordt bemind door de grootste Minnaar!
Bij de vraag “Wie is God?” kan je vrijwel alle kanten op. We zijn nu echter begonnen met in het hart van
Vader God te kijken om te ontdekken wie Hij is. Wil je weten wie en wat de God concreet is? De God is
liefde! Daarmee heb je het meest elementaire van God zelf te pakken. We kunnen over van alles en nog
wat doorpraten, doorstuderen en nog verder onderzoeken, maar de kern van wie en wat God is, dat is
Liefde!
Zoals we in het vorige hoofdstuk al heel oppervlakkig door dat vierde hoofdstuk van de Johannesbrief
heen gingen, was het al een heerlijk bad van liefde en genade. Daarom willen we nu ook echt diepgaand
diezelfde woorden nog eens in ons hart laten bezinken. Waar kan je dan beter mee starten dan Gods
eigen omschrijving van hoe Hij ons ziet, namelijk: “Beminden!” of “Geliefden!”.
1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God; en een ieder
die liefheeft, is vanuit de God geboren en kent de God.
“Geliefden” of “Beminden”
De geadresseerden spreekt Johannes hier aan als “Agapetos”, oftewel mensen, die onvoorwaardelijk
worden liefgehad. We kunnen ons er heel makkelijk vanaf maken met één of andere verklaring dat
Johannes de wereld niet aanspreekt of dat Johannes niet zomaar willekeurig ongelovigen aanspreekt.
Heel graag blijken we God in Zijn wezen, namelijk het onvoorwaardelijk liefde zijn naar echt elk mens,
te willen beperken. In die lijn van denken klopt een heleboel niet. Johannes spreekt namelijk met name
zijn volksgenoten, het volk Israël, aan. Daar zitten gelovigen en ongelovigen onder. Houd in je
achterhoofd de gedachte vast dat de dienst van Johannes, Jacobus, zowel Petrus als Judas allemaal op
de besnijdenis, dus het volk Israël gericht was (Galaten 2: 9).
De God is liefde. De God, dat is Vader God, dat is Yahweh. Die is in wezen puur onvoorwaardelijke liefde.
Hij heeft Zijn aardse volk Israël onvoorwaardelijk lief. Vandaar dat deze brief met “Agapetos” begint.
Johannes spreekt hiermee zowel de gelovigen als de ongelovigen onder het volk aan. Precies zoals hij dat
met de hele brief doet. De vraag komt dan echter toch weer terug: Spreekt God uitsluitend over
gelovigen en ongelovigen uit Zijn aardse volk Israël als onvoorwaardelijk geliefden? Ook met die uitleg
beperken we heel makkelijk God in Zijn wezen, namelijk: Onvoorwaardelijke liefde.
Wie zijn onvoorwaardelijke geliefden van God?
1. De Zoon van God
Mattheüs 3:17 Een stem uit de hemelen zei: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn plezier heb!
Mattheüs 12:18 Zie mijn knecht, die Ik verkoren heb, Mijn geliefde, in Wie Ik plezier heeft!
Mattheüs 17:5 Een stem uit de wolk zei: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik plezier heb:
Markus 1:11 Er kwam een stem uit de hemelen: Jij bent Mijn geliefde Zoon; in Jou heb Ik plezier.
Markus 9:7 Een stem kwam uit de wolk: Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort hem.
Lukas 3:22 Een stem kwam uit de hemel: Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou heb Ik plezier.
Lukas 9:35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort hem.
2 Petrus 1:17 Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik plezier heb.
2. Het aardse volk Israël
Romeinen 11:28 Wat de verkiezing betreft zijn zij geliefden ter wille van de vaderen.
Hebreeën 6:9 Geliefden, wij zijn wat jullie betreft, overtuigd van betere en met de redding
verbonden dingen,
Jakobus 1:16 Mijn geliefde broeders.
Jakobus 1:19 Mijn geliefde broeders:
Jakobus 2:5 Mijn geliefde broeders,
1 Petrus 2:11 Geliefden,
1 Petrus 4:12 Geliefden,
2 Petrus 3:1 Geliefden,
2 Petrus 3:8 Geliefden,
2 Petrus 3:14 Daarom, geliefden,
2 Petrus 3:17 Jullie dan, geliefden,
1 Johannes 3:2 Geliefden,
1 Johannes 3:21 Geliefden, als
1 Johannes 4:1 Geliefden, gelooft niet iedere geest,

1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben,
1 Johannes 4:11 Geliefden, als God ons zó heeft liefgehad,
3 Johannes 1:2 Geliefde, ik wens dat het jou in alles wèl gaat
3 Johannes 1:5 Geliefde, je handelt trouw in alles
3 Johannes 1:11 Geliefde, volg niet het kwade na,
Judas 1:3 Geliefden, terwijl ik alle ijver had om jullie te schrijven
Judas 1:17 Geliefden, gedenkt de woorden,
Judas 1:20 Geliefden, terwijl jullie jezelf opbouwen
3. De gelovigen in Rome
Romeinen 1:7 Aan alle geliefden van God die te Rome zijn,
Romeinen 12:19 Wreekt jezelf niet, geliefden,
4. Wij, de leden van het lichaam van Christus
Efeziërs 5:1 Weest navolgers van God, als geliefde kinderen;
Tussen gelovigen werkt die onvoorwaardelijke liefde door:
Handelingen 15:25 Onze geliefden, Barnabas en Paulus,
Romeinen 16:5 Groet Epénetus, mijn geliefde, die de eersteling is van Asia voor Christus.
Romeinen 16:8 Groet Amplias, mijn geliefde in de Heer.
Romeinen 16:9 Groet Urbánus, …, en Stachys, mijn geliefde.
Romeinen 16:12 Groet Persis, de geliefde, die veel gearbeid heeft in de Heer.
1 Corinthiërs 4:14 Ik vermaan jullie als mijn geliefde kinderen.
1 Corinthiërs 4:17 Timotheüs, die mijn geliefd en trouw kind in de Heer is;
1 Corinthiërs 10:14 Daarom, mijn geliefden, ontvlucht de afgodendienst.
1 Corinthiërs 15:58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig,
2 Corinthiërs 7:1 Omdat wij deze beloften hebben, geliefden, …
2 Corinthiërs 12:19 Wij spreken voor Gods aangezicht in Christus dit alles, geliefden, tot jullie
opbouwing.
Efeziërs 6:21 Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, zal jullie alles bekend
maken;
Filippenzen 2:12 Mijn geliefden, …, werkt jullie eigen redding uit met vrees en beven;
Filippenzen 4:1 Mijn geliefde broeders, …, mijn blijdschap en kroon, staat zo vast in de Heer,
geliefden!
Colossenzen 1:7 Epafras, onze geliefde medeslaaf,
Colossenzen 4:7 Tychicus, de geliefde broeder,
Colossenzen 4:9 Onésimus, de trouwe en geliefde broeder,
Colossenzen 4:14 Lukas, de geliefde geneesheer.
1 Thessalonicenzen 2:8 Jullie zijn daardoor geliefden van ons geworden.
1 Timotheüs 6:2 Wie gelovige meesters hebben, moeten hen niet verachten, omdat zij …. gelovigen en
geliefden zijn.
2 Timotheüs 1:2 Timotheüs, mijn geliefd kind:
Filemon 1:1 Filémon, de geliefde en onze medearbeider,
Filemon 1:2 Appia, de geliefde,
Filemon 1:16 Niet langer als slaaf, maar als meer dan slaaf, als een geliefde broeder,
2 Petrus 3:15 Onze geliefde broeder Paulus,
3 Johannes 1:1 De geliefde Gajus,
Gods onvoorwaardelijke liefde betreft dus Zijn Zoon, Zijn aardse vrouw Israël en het hemelse lichaam
van Zijn Zoon. Die onvoorwaardelijke liefde werkt ook door in de gelovigen onderling. Duiken we een
volgende keer verder in die onvoorwaardelijke liefde van Vader God, dan zien we dat ook de wereld
buiten het aardse volk Israël en buiten het hemelse lichaam van Christus betrokken is in die
onvoorwaardelijke liefde van Vader God. Die liefde werkt ook telkens verder door. Hoe dat zo kan? Zoals
het er in dit vers ook staat.
1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God; en een ieder
die liefheeft, is vanuit de God geboren en kent de God.
Die onvoorwaardelijke liefde is vanuit de God. Er is dus geen enkel andere bron! Het wezen van God zelf
is namelijk onvoorwaardelijke liefde!

43 - Laat je maar door de God beminnen
1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit de God; en een ieder
die liefheeft, is vanuit de God geboren en kent de God.
De God is Liefde
De onvoorwaardelijke liefde, hoe dan ook, waar dan ook, is vanuit de God
God bemint onvoorwaardelijk Zijn Zoon, Zijn volk, het lichaam van Zijn Zoon met ons als de leden, ja,
de hele mensenwereld.
Johannes 3:16 Zo lief heeft God de wereld.
Romeinen 5:8 God bewijst Zijn liefde naar ons toe, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog
zondaren waren.
Er is geen enkele grens aan die onvoorwaardelijke liefde van God.
Laten we het eens heel dicht bij onszelf houden om te ontdekken hoe rijk, hoe overweldigend groot, die
onvoorwaardelijke liefde is, die het kenmerk van de enige, unieke God is.
Efeziërs 1:6 De lof van de heerlijkheid van Gods genade, waarmee Hij ons, begenadigd heeft in de
Geliefde.
Efeziërs 2:4 God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege Zijn grote liefde, waarmee Hij ons
liefheeft,
In het vorige hoofdstuk ontdekten we al hoe de Zoon van God het voorwerp was van die
onvoorwaardelijke liefde van Vader God. Telkens noemt de God Hem Zijn geliefde Zoon. We lezen nu hier
in vers 7 dat de liefde vanuit de God is. Die liefde is dus niet opgewekt doordat Vader God iets
aantrekkelijks in Zijn Zoon ontdekte. Dan had God helemaal in overeenstemming met die gedachte het
Griekse werkwoord “Fileo” gebruikt. Dat is taalkundig het enig juiste woord voor liefhebben, wat
ontstaat doordat men iets aantrekkelijks in de ander tegenkomt. Nee, de Zoon is de geliefde Zoon omdat
God onvoorwaardelijke liefde voor Hem heeft. Het is die onvoorwaardelijke liefde die vanuit de God is.
Dit is namelijk simpelweg het kenmerk van God: Onvoorwaardelijke Liefde!
In Zijn Zoon heeft de God Zijn liefde bewezen. In Efeze zegt Paulus dan dat de God ons helemaal
overladen heeft met Zijn genade. Maar hoe heeft Hij ons daarmee overladen? Dat is in de Geliefde.
Degene, die dus eerst het voorwerp van Vader Gods onvoorwaardelijke liefde werd, is dus nu Degene in
wie de God ons overlaadt met Zijn overvloeiende rijkdommen aan genade.
In het vorige hoofdstuk citeerden we alle teksten over deze geliefde Zoon. Nu eventjes maar eentje.
Mattheüs 3:17 Een stem uit de hemelen zei: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn plezier heb!
Wat is nou precies hetgeen wat de satan nooit als verkondiging uit zijn strot krijgt?
Mattheüs 4:3 De verzoeker kwam naar Hem toe en zei: Als jij Gods Zoon bent,
Mattheüs 4:6 Hij zei tegen Hem: Als jij Gods Zoon bent,
Lukas 4:3 De duivel zei tegen Hem: Als jij Gods Zoon bent,
Satan zag het niet zitten om het over de geliefde Zoon van de God te hebben. Okay, Gods Zoon? Prima!
Maar Gods geliefde Zoon? De boodschap dat God liefde is en dat Gods onvoorwaardelijke liefde ook de
Zoon van God raakte kreeg en krijgt nog steeds geen enkele ruimte in het denken van de tegenstander.
Misschien dat hij met zijn theologisch denken ook bij jou doorgedrongen is. Je zit je maar af te vragen of
je wel echt geliefd bent. Wellicht denk je zelfs dat jij zo´n overrompelende liefde helemaal niet waard
bent. Dat heb je toch zeker niet verdiend? Hier zie je waar de bron van dit denken ligt. De tegenstander!
De verzoeker! De satan! Het zijn puur leugens, die satan verzint om ook in jouw denken wel een
godsdienstig spreken over Gods Zoon aan te kweken, maar zonder die lastige liefde, die zo kenmerkend
de God is.
Herken je de verkondiging op de kansels? Er wordt gesproken over een boze god, wiens woede over de
zondeschuld bevredigd moet worden. Om de schuld, die wij naar deze vertoornde god hebben
opgebouwd, te kunnen inlossen heeft Hij Zijn Zoon gestuurd om zijn ziedende drift te stillen. In het
plaatje van zo´n god is Christus Jezus niet de Zoon van God, die geliefd is. Dan zou Hij de zoon van god
zijn, die het voorwerp van zijn woede is.

Nee, Christus Jezus is Gods geliefde Zoon. In die Geliefde heeft God ons begenadigd. Onvoorwaardelijk
zijn wij het voorwerp van Gods liefde geworden. Al die liefde komt vanuit de God omdat de God liefde
is. Liefde is Gods aard.
Ja, liefde is Gods aard! We willen echt een antwoord vinden op de vraag “Wie is God?” en dan komen we
met dit raadsel! Ik zal je eerlijk zeggen dat ik heel goed kan vatten waarom die onvoorwaardelijke
liefde als zo´n lastig onderwerp wordt ervaren in Bijbelstudies. Je kan namelijk om je heen kijken waar
je maar wilt en je komt het totaal nergens in de wereld tegen: Die onvoorwaardelijke liefde! Nou zou zo
´n liefde, die volslagen onvoorwaardelijk is maar nergens op aarde enige vergelijking heeft, de ware
aard van de God zijn. Dat is niet een beetje lastig. Het is voor ons als gewone mensen een volkomen
onmogelijkheid om er een voorstelling bij te hebben.
Wat is de bekende liefde in onze wereld? De “als jij me helpt, dan help ik jou” liefde. De liefde, die bij
me opgewekt wordt omdat jij zo leuk bent. De liefde, die door de goede zorg van de ander ontstaat. De
liefde, die ontstaat omdat de ander zo romantisch is. De liefde, die je hebt voor een sterke man of een
tedere vrouw. De liefde, die hoe je het ook wendt of keert altijd voortkomt uit “voor wat, hoort wat”.
Nergens in dat hele plaatje past een onvoorwaardelijke liefde. Laat dat nou juist de ware aard van de
God zijn! Merk je op dat de boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde iets compleet anders is dan
onze romantische westerse liefde, die in allerlei films stevig uitgevent wordt? Het draait bij de God
volkomen om liefde voor al Zijn schepselen zonder dat Hij daarvoor enige aanleiding bij die schepselen
hoeft te vinden.
De God, die het hele universum geschapen heeft, die de zonsondergang en de regenboog kleur gegeven
heeft, die de bergen en de dalen gevormd heeft, die de golven aan het strand een heerlijk spel gegeven
heeft, die alles binnen Zijn eigen plan een plaats geeft, die God is Onvoorwaardelijke Liefde en werkt
Zijn liefde uit in de Geliefde, in wie wij begenadigd zijn met al die overstelpende rijkdommen van
genade. Dat alles gebeurt onvoorwaardelijk!
Ik hoor alweer een weerwoord aankomen: “Ja, maar je moet wel geloven!”
Een Bijbels voorbeeld:
Romeinen 11: 28-29 Wat het evangelie betreft, zijn zij (ongelovige Joden) wel vijanden ter wille van
jullie, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de
roeping van God zijn onberouwelijk.
Paulus schrijft hier over Joden, die zijn boodschap afwezen en tegenstonden. Wat hun gedrag en
handelen ten opzichte van de gelovige joden betreft gedragen zij zich dus als vijanden. Paulus plaatst
deze uitspraak in de tegenwoordige tijd omdat ze nu concreet vijandig stonden t.o.v. de gelovige joden.
Maar dan heb je nog niet met de God gerekend! Ook al zijn zij in hun gedrag vijanden, toch zijn zij
geliefden! Ook dat schreef Paulus in de tegenwoordige tijd. De God blijft namelijk altijd liefde, altijd
onvoorwaardelijke liefde! Vandaar ook dat er achter staat dat de genadegaven en de roeping van God
onberouwelijk is.
Onvoorwaardelijke liefde, dat is de God. Maar wat is onze verantwoording als gelovige of ongelovige
mensen daarin dan? We zijn geliefden. We zijn beminden. Laat je dus maar gewoon onvoorwaardelijk
beminnen. Dat is namelijk de aard van de God!

44 - Onvoorwaardelijke liefde is geopenbaard als de aard van de God
Zoek eens naar toespraken over liefde en je komt vrijwel altijd op het gedrag van ons mensen uit. Het
draait dus bij vrijwel iedereen om de opdracht voor ons als mensen dat wij zouden liefhebben. Maar wat
is de kern van de Bijbelse boodschap van liefde? Niet dat wij liefhebben, maar dat de God
onvoorwaardelijke liefde is.
1 Johannes 4:9-10 Hierin is de liefde van de God (rustend) in ons geopenbaard, dat de God zijn
eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven dwars door Hem. Hierin is
de liefde, niet dat wij de God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en zijn Zoon gezonden heeft als
verzoening voor onze zonden.
De onvoorwaardelijke liefde van de God is geopenbaard. Wat verborgen en daarmee volslagen onbekend
was is op een bepaald moment zichtbaar gemaakt, voelbaar gemaakt. Er was iets volkomen onbereikbaar
en niet toegankelijk doordat het in de onzichtbare God voor mensen volstrekt niet open lag. De God was
en is en zal altijd zijn de onvoorwaardelijke liefde. Maar de God heeft het gordijn genomen en het
volledig open gegooid. Het volle zicht op de onvoorwaardelijke liefde is er en die onvoorwaardelijke
liefde blijkt Vader God Yahweh te zijn.
Hoe is ons zicht nu op Vader God? Hoe is ons zicht nu op Yahweh God? Onvoorwaardelijke liefde!
Waarin zien we dan die onvoorwaardelijke liefde? De God heeft Zijn eniggeboren Zoon in de wereld
gezonden opdat wij mensen zouden leven dwars door die Zoon.
Waarin zien we dan die onvoorwaardelijke liefde? De God heeft Zijn Zoon gezonden als verzoening voor
onze zonden.
De God (Theos. Afgeleid van “tithemi”.) is de God omdat Hij degene is die plaatst (tithemi). In het
openbaren van Zijn onvoorwaardelijke liefde is de God dan ook degene die plaatst en is de eniggeboren
Zoon hier degene die geplaatst wordt. De manifestatie van onvoorwaardelijke liefde is dat de God Zijn
Zoon in onze wereld zendt. Johannes tekent daarna twee resultaten van deze openbaring van
onvoorwaardelijke liefde:
1. Wij mensen zullen daardoor leven dwars door die Zoon.
2. De Zoon is de verzoening voor de zonden van ons mensen.
1. Wij mensen zullen dankzij de openbaring van Gods onvoorwaardelijke liefde leven dwars door die
Zoon.
Alles wat wij nu momenteel mogen kennen als het leven uit genade is in deze uitdrukking “Leven dwars
door de Zoon” samengebald. We plaatsen eventjes enkele voorbeelden (enkel en alleen uit het begin van
de Romeinenbrief) daarvan onder elkaar:
Verzoening met de God dwars door de Zoon
Romeinen 5:11 Onze Heer Jezus Christus, dwars door Wie wij de verzoening gekregen hebben.
Vrede met de God is er dwars door de Zoon
Romeinen 5:1 Wij hebben vrede met de God dwars door onze Heer Jezus Christus,
Toegang tot in de genade is er dwars door de Zoon
Romeinen 5:1-2 Onze Heer Jezus Christus, dwars door Wie wij de toegang verkregen hebben door het
geloof tot in deze genade,
Bidden & danken tot de God dwars door de Zoon
Romeinen 1:8 Ik dank mijn God dwars door Jezus Christus,
Ons roemen in de God verloopt dwars door de Zoon
Romeinen 5:11 Wij roemen in de God dwars door onze Heer Jezus Christus,
Paulus bijzondere dienst onder de heidenen als het leven dwars door de Zoon
Romeinen 1:4-5 De Zoon van God, dwars door Wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben
voor Zijn naam, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenvolken,
Toekomstige redding dwars door de Zoon

Romeinen 5:9 Wij zullen dwars door Hem gered worden van de toorn.
Gods oordeel straks dwars door de Zoon
Romeinen 2:16 De God zal het verborgene van de mensen oordelen dwars door Jezus Christus,
Dat waren slechts enkele voorbeelden vanuit alleen nog maar het begin van de Romeinenbrief. In alle
brieven in het Nieuwe Testament barst dit Middelaarschap van Christus Jezus, de Zoon van God, uit zijn
voegen. Deze unieke dienst van de Zoon als Middelaar is de eerste uiting die Johannes in deze brief
aangeeft als resultaat van de openbaring van die onvoorwaardelijke liefde, die de aard van de God is.
1. Wij mensen zullen dankzij de openbaring van Gods onvoorwaardelijke liefde leven dwars door die
Zoon.
Er was nog een tweede resultaat van die openbaring van onvoorwaardelijke liefde:
2. De Zoon is de verzoening voor de zonden van ons mensen.
1 Johannes 4: 10 Hierin is de liefde, niet dat wij de God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en zijn
Zoon gezonden heeft als verzoening voor onze zonden.
Onder alle woede van de mensheid, dat samengebald was in de vijandschap, die daar bij het kruis tot
uiting kwam toen men riep: “Weg met Hem! Kruisig Hem!” was daar de God die onvoorwaardelijke liefde
openbaarde in de verzoening voor onze zonden. In het unieke woord “Hilasmos”, dat uitsluitend door
Johannes gebruikt wordt en dat nog het meest wijst op een bedekking van zonden straalt deze
onvoorwaardelijke liefde van de God. Daar kwam de zonde van de mensheid in zijn hele uiterste vorm
van woede en vijandschap tot uitdrukking bij het kruis en de God antwoordde puur met
onvoorwaardelijke liefde, die nou juist die zonden bedekt. Ik kan niet anders dan bij deze tekst denken
aan het bedekken van fouten met de mantel der liefde. Vrijwel nergens wordt die uitdrukking binnen de
mensheid positief gewaardeerd. Op zijn best ziet men dit als slap gedrag. Maar de God bedekte onze
vijandschap tegen Hem met Zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij bedekte het met de mantel van
onvoorwaardelijke liefde. Onvoorstelbaar, wat een God!
De enig andere keer dat dit woord “Hilasmos” langskomt in de Schrift is dus ook een uitspraak van
Johannes.
1 Johannes 2:2 Hij (de Zoon van God) is de verzoening voor onze zonden; en niet voor onze zonden
alleen, maar ook voor de hele wereld.
Ja, voor de hele wereld.
Johannes was één van de apostelen, die specifiek een dienst voor Israël hadden. Vandaar ook dat hij met
name over het bedekken van zonden spreekt. Dat bedekken was een gegeven over de liefde van de God,
dat reeds in het oude testament bekend was. Nou juist hij geeft die enorme reikwijdte van deze
verzoening voor onze zonden aan. Het is een verzoening voor de hele wereld! Ook daarin komt opnieuw
die onvoorwaardelijke liefde van de God openbaar.
Vijandschap! Niets dan vijandschap! Maar geen vijandschap van de God, nee, vijandschap van ons, de
mensheid! God ondergaat dat in de geaardheid, die Hij hoogstpersoonlijk is: Onvoorwaardelijke liefde.
Het is Zijn onvoorwaardelijke liefde, die ons van vijanden tot vrienden maakt. Wat een heerlijke
openbaring van Zijn liefde!

45 - Geborgen in de onvoorwaardelijke liefde van God
Voordat we verder gaan kijken naar andere uitingen van de God, die allemaal voortkomen vanuit wie de
God in wezen is, namelijk onvoorwaardelijke liefde, pakken we eerst nog een prachtig hoofdstuk over de
liefde van de God:
Romeinen 8: 35-39 Wie zal ons scheiden van de liefde van de Christus? Droefenis of angst, of
vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven staat: "Om uwentwil
worden wij de hele dag gedood; wij zijn geacht als slachtschapen". Maar (rustend) in dit alles zijn wij
hyperoverwinnaars dwars door Hem, die ons liefheeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch
leven, noch engelen, noch aartsengelen, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander
schepsel ons kan scheiden van de liefde van de God, die is (rustend) in Christus Jezus, onze Heer.
Het is het laatste vers in dit gedeelte die het onderwerp van het geheel tekent. Het draait allemaal om
wie de God in wezen is, namelijk onvoorwaardelijke liefde. Het is die onvoorwaardelijke liefde van de
God waardoor wij als gelovigen nu hyperoverwinnaars zijn.
Laat het eventjes tot je doordringen. Dit is in de wereld een belachelijke voorstelling. Stel dat je
inderdaad, zoals hier als derde punt genoemd wordt, vervolging moet ondergaan. Dat het hier in ons
westen niet voorkomt is Bijbels gezien al een raadselachtig fenomeen omdat we de belofte hebben dat
iedereen die godvruchtig wil leven vervolgd zal worden.
2 Timotheus 3: 12 Allen die godvruchtig willen leven (rustend) in Christus Jezus, zullen vervolgd
worden.
De Schrift geeft overduidelijk aan dat we niet alleen genade hebben ontvangen om in de Heer te
geloven, maar ook voor Zijn naam te lijden.
Filippenzen 1:29 Aan jullie is uit genade geschonken, ten aanzien van Christus, niet alleen tot in Hem
te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
Die genade ontgaat ons grotendeels hier in het westen.
Maar goed, stel je voor dat je inderdaad vervolgd wordt. Paulus geeft hier aan dat we in die situatie
hyperoverwinnaars zijn. Normaliter is de reactie op vervolging bij de mens dat hij in verzet komt. Je ziet
in de bewegingen in de wereld dat er altijd protest ontstaat tegen vervolgingen. Er komen politieke
acties. Er worden soms zelfs wapens opgenomen om de vervolging te breken. En zo kennen we in de
wereld overwinnaars over zo´n situatie.
Hier bespreekt Paulus echter de onvoorwaardelijke liefde, die God zo nadrukkelijk kenmerkt. Die
onvoorwaardelijke liefde komt in deze situatie bij de gelovigen terecht. Hoe gebeurt dat? Dat zegt
Paulus hier ook. “Dwars door Hem (de Zoon van God) die ons liefheeft”. Dus, de onvoorwaardelijke
liefde, die de God zelf is, stroomt in deze situatie dwars door de Zoon van God naar de gelovige, die in
deze situatie van vervolging zit. Dat maakt deze gelovige niet plotseling slachtschaap af. Dat doet niet
plotseling de vervolging stoppen. Dat veroorzaakt echter wel een hyperoverwinning in die situatie van
vervolging. Die vervolgers worden namelijk ook geconfronteerd met wie God wezenlijk is, namelijk
onvoorwaardelijke liefde.
Wat dit alles dus uitwerkt voor de aardse omstandigheden van deze gelovigen? Daar draait het in dit
hoofdstuk niet om. Er staat namelijk helemaal niet dat ze uit die situatie verlost worden. Er staat dat ze
(rustend) in dat alles hyperoverwinnaars zijn. Dus ondanks dat ze vervolging ondergaan weten ze hun
rust te vinden in die situatie. Die situatie is namelijk totaal niet in staat om enige scheiding aan te
brengen tussen de gelovige en die onvoorwaardelijke liefde, die het kenmerk van God is.
Ook in dit Bijbelgedeelte ontdekken we dus weer opnieuw dat alles begint vanuit de God. Hij is het die
onvoorwaardelijke liefde is. Hij laat dat tot ons komen dwars door de Zoon van God, die ons liefheeft.
Daarmee wordt het de liefde van de Christus. Ook dat punt, dat de Zoon van God altijd de enige, unieke
Middelaar tussen God en mensen is komt hier weer helder en duidelijk tot uiting.
Worden we inderdaad met het zwaard geconfronteerd en dreigen we dus gedood te worden?
Verschrikkelijk is dat! Als je dat nooit zelf ondergaan hebt, dan kan je je daar geen voorstelling van
maken. Maar stel dat je dat mes inderdaad op de keel gezet krijgt, maar jij weet net op tijd een pistool
op die vuile vieze aanvaller te richten en over te halen. Dan ben je overwinnaar. In oorlogstijd ben je

dan wellicht zelfs een held. Er ontbreekt echter iets aan die overwinning. Dat is die onvoorwaardelijke
liefde van God. Het is geen hyperoverwinning.
Misschien dat je het nu aanvoelt als een plaatsen van een ethisch oordeel. Je hebt hier dus blijkbaar de
indruk dat je altijd met liefde hoort te reageren op boosheid en kwaadheid. Misschien dat je al geneigd
was in te stemmen met wat jij hier aanvoelt als een oproep. Maar stel dat jij uit alle macht in zo´n
situatie die ander probeert lief te hebben als hij of zij je afmaakt. Wat dan? Er is geen overwinning,
want je gaat er geheid aan. Maar er is ook geen enkele hyperoverwinning omdat je geen moment in die
geborgenheid, die rust in die onvoorwaardelijke liefde van de God geweest bent.
Waar Paulus hier in dit gedeelte op wijst is dus totaal geen ethisch standpunt in moeilijke situaties.
Paulus wijst er op dat het mogelijk is dat we bedroefd zijn. Daar hoeven we niet tegen te vechten. Laat
het maar gewoon gebeuren. Het scheidt ons totaal niet van die onvoorwaardelijke liefde, die zo
kenmerkend de God is.
Paulus wijst er op dat het mogelijk is dat we doodsbang zijn. Maak je niet druk. Dat komt ook gewoon
voor bij gelovigen. Het scheidt ons echter totaal niet van die onvoorwaardelijke liefde, die zo
kenmerkend de God is.
Paulus wijst er op dat we honger kunnen hebben en zelfs naakt kunnen rondlopen. Dat is helemaal niet
zo vreemd voor een gelovige, maar het scheidt ons daarom nog niet van die onvoorwaardelijke liefde,
die zo kenmerkend de God is.
Ja, we kunnen in gevaar zijn, ja zelfs gevaar lopen voor ons leven. Maar mensen, dat scheidt ons echt
niet van die onvoorwaardelijke liefde, die zo kenmerkend de God is.
Maar wat dan als mijn leven een makkie is? Stel dat ik nog nooit iets angstigs heb meegemaakt. Ik ben
altijd een vrolijke, blijde jongen. Ik heb wellicht een heerlijk luxe leventje en ik zorg wel dat ik genoeg
beveiliging heb. Nee, niemand komt mij te na. Vervalt dan die onvoorwaardelijke liefde voor mij?
Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daar is dus ook niet zo´n soort voorwaarde aan verbonden. Niets kan
ons scheiden van die onvoorwaardelijke liefde, niet een moedig leventje, niet een blij leventje, niet een
luxe leventje, niet een veilig leventje, maar ook geen verdriet, angst, vervolging, honger, naaktheid,
gevaar, of zwaard! Ja, dood of leven, engelen of aartsengelen, krachten of hoogte, diepte, of wat dan
ook, niets scheidt ons van de God! Niets is in staat om ons te scheiden van die kenmerkende liefde van
de God, namelijk onvoorwaardelijke liefde! Dat is nou hyperoverwinning!

46 - De God is onvoorwaardelijke liefde
Loop je zelf de hele Schrift door, dan zal je zien dat we slechts een kleine start gemaakt hebben met het
belichten van die kenmerkende aard van onze God, die onvoorwaardelijke liefde is. Zoek zelf in de
Schrift eens verder door op dit grandioze punt van wie God is: Onvoorwaardelijke Liefde! Je komt in een
schatkamer van overvloeiende zegen terecht.
1 Corinthe 13: 7-8 Die liefde bedekt alles, gelooft alles, hoopt alles, verdraagt alles. De liefde vergaat
nimmermeer;
En nu zitten we zomaar in het Bijbelse hoofdstuk van de liefde. Een hoofdstuk dat door vrijwel iedereen
gekaapt wordt om over onze menselijke inzet van liefde te spreken. We dumpen het bij bruiloften. We
bestrijden oorlogen tijdens vredesmanifestaties met dit hoofdstuk. In onze onbaatzuchtige verlangens
om sociaal prima met elkaar om te gaan weten we dit hoofdstuk weer te vinden. Het lijkt een hoofdstuk
op een sticker, die we overal op kunnen plakken. We vergeten zo makkelijk dat dit hoofdstuk het hele
hoofdstuk door spreekt over “Agape”! Het onderwerp is onvoorwaardelijke liefde! Geen mens, die daar
aan kan voldoen. Onvoorwaardelijke liefde, dat is de aard van de God alleen!
Hoe vaak wordt dit hoofdstuk niet gelezen om ons onder de zware last van onze eigen verantwoording
tegen de grond te drukken. Men leest dat de liefde geduld heeft en men komt vervolgens met de vraag
hoeveel geduld wij kunnen opbrengen. Laten we eerlijk zijn, dat stelt toch gewoon niks voor?! Zoiets kan
alleen maar teleurstelling teweegbrengen. Waarom sluiten we bij ons lezen van de Schrift zo makkelijk
de ogen voor wie God in wezen is? Namelijk: Onvoorwaardelijke liefde!
Het feit dat veel niet zo wilskrachtige gelovigen door zo´n prediking van zelf lief zijn hevig de grond in
getrapt zijn omdat ze niet zo geestelijk zijn volgens het oordeel van dergelijke verkondigers zet
blijkbaar het merendeel in de christenheid niet eens aan het denken. Hoe vaak heb ik bij
evangelisatieacties ongelovigen niet horen verklaren dat ze niet zulke tobbers willen worden als de
christenen. Volkomen terecht!!!!!
Niet wij zijn de grote liefhebbers! De God is onvoorwaardelijke liefde!
1 Corinthe 13: 4 De God heeft geduld,
1 Corinthe 13: 4 De God is goedertieren,
1 Corinthe 13: 4 De God is niet afgunstig,
1 Corinthe 13: 4 De God schept niet op.
1 Corinthe 13: 4 De God is niet opgeblazen.
1 Corinthe 13: 5 De God kwetst niemand.
1 Corinthe 13: 5 De God zoekt Zichzelf niet,
1 Corinthe 13: 5 De God wordt nooit verbitterd,
1 Corinthe 13: 5 De God rekent het kwade niet toe,
1 Corinthe 13: 6 De God is niet blij over ongerechtigheid,
1 Corinthe 13: 6 De God is blij tezamen met de waarheid,
1 Corinthe 13: 7 De God bedekt alles.
1 Corinthe 13: 7 De God gelooft alles.
1 Corinthe 13: 7 De God hoopt alles.
1 Corinthe 13: 7 De God verdraagt alles.
1 Corinthe 13: 8 De God blijft voor altijd.
Kijk, zij die je willen laten tobben, die vinden het feit dat de God onvoorwaardelijke liefde is totaal niet
praktisch. Zij vinden dat ze gelovigen erop moet wijzen dat men niet mag opscheppen. Ze zijn er maar
wat trots op dat ze dit het kerkelijk volk zo goed opleggen. Ze wijzen er, met de borst naar voren, op
dat je niet opgeblazen hoort te zijn. Ondertussen kwetsen ze iedereen die hier eerlijk mee om wilt gaan
en bij wie het dus niet lukt.
Natuurlijk lukt het niet! Het lukte nooit! Het lukt nu niet! Het zal nooit lukken! Zo zit de mens in elkaar.
Maar de God is onvoorwaardelijke liefde. Hem lukt het altijd. Vandaar de boodschap van het evangelie.
In Zijn geliefde Zoon overlaadt de God, die onvoorwaardelijke liefde is, ons allen met Zijn overvloeiende
rijkdommen van genade!

Die ouwe Job kende dit hele liefdeshoofdstuk niet, maar hij kende wel deze God, die onvoorwaardelijke
liefde is. Daarom kon hij in de allerdiepste ellende het uitroepen:
Job 1:21 Yahweh heeft gegeven, Yahweh heeft genomen, de naam van Yahweh zij geloofd.
Ik heb zo’n idee dat die drie vrienden, die hem dat ziekbed nog eens extra zuur maakten, dit hoofdstuk
wel ter sprake zouden hebben gebracht als zij het in die tijd hadden gekend. Ze zouden als zeer
orthodox ‘christelijke’ predikers hem met hun vermaningen nog vaster het graf in gepredikt hebben. Job
kende echter de God, die onvoorwaardelijke liefde is en hij nam zijn lot, inclusief die drie doem- en
doepredikers ook uit die liefdevolle hand aan. Hoe kreeg hij dit voor elkaar? Welke bovenmenselijke
prestatie leverde hij hier? De hele situatie lijkt toch totaal uitzichtloos! Het graf was toch het enige
perspectief?
Opnieuw is het antwoord niet dat hij zich tot een bepaalde vrome gezindheid wist op te werken. Dat
speelde bij die drie vrienden, maar niet bij Job. Job kende God als de bron van alle liefde. Vandaar dat
hij zicht had over het graf heen.
Job 19:25 ik weet: mijn Losser leeft en op de laatste dag zal Hij opstaan op het stof.
Ja, Job wist: God is onvoorwaardelijke liefde! God heeft geduld in mijn situatie, ook met mijn vrienden!
God is goedertieren voor mij, maar ook voor mijn vrienden! Bij God is geen afgunst, geen opschepperij,
geen opgeblazenheid! God kwetst mij niet! Hij zoekt Zichzelf niet! Ik krijg echt geen bitter woord van
God over mijn gedrag! God rekent mij het kwade beslist niet toe!
Voor Job stond het als een paal boven water: God is onvoorwaardelijke liefde! De volgende die dankzij
Gods genade ook zo’n heerlijk rijk zicht op die onvoorwaardelijke liefde van God had, is Paulus.
Duizenden jaren zitten er tussen die twee, maar hun wetenschap dat God onvoorwaardelijke liefde is
vormt een hechte eenheid.
Daar zit Paulus in de gevangenis en wat schrijft hij?
Filippi 2:18 Verblijd je net zo en verblijd je met mij.
Filippi 3:1 Overigens, mijn broeders, verblijd je in de Heer!
Filippi 4:4 Verblijd je altijd in de Heer! Opnieuw zeg ik: Verblijd je!
Hoe kom je op 't idee om in zo’n duffe ellende als de gevangenis iets dergelijks te schrijven, Paulus?
Omdat Paulus dwars door zijn celmuren heen God ziet stralen als de bron van alle liefde! Dat geeft zijn
leven ook zo’n vaste zekerheid!
Romeinen 8: 38-39 ik ben er absoluut zeker van, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten,
noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer.
Filippi 1: 6 Ik ben er ten volle van overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten
einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
God is onvoorwaardelijke liefde! Boven alles staat dit grandioze credo! Als we dan zo’n liefdeshoofdstuk
als 1 Corinthe 13 verkrachten door er opdrachten aan ons adres in te lezen, dan werpen we onszelf
emotioneel in de meest diepe ellende! Daar waar zicht is op God zelf als de volle openbaring van
onvoorwaardelijke liefde, daar komt ook een zicht over de meest uitzichtloze situatie heen, ja over het
graf heen, daar komt een vast fundament van zekerheid en overtuiging.
God houdt echt ook net zo immens veel van jou! Die onvoorwaardelijke liefde zal echt nooit meer
stoppen.
1 Corinthe 13: 8 De liefde vergaat nimmermeer;
Logisch, de God is de onvoorwaardelijke liefde!

47 - Wonen in Gods onvoorwaardelijke liefde
De laatste acht studies in deze serie “Wie is God” hebben we voortdurend de onvoorwaardelijke liefde,
die de God is, onder de loep genomen. Dat blijft ook in de komende studies het centrale thema omdat
dit ons de aard van Vader God toont. Alles komt voort vanuit die onvoorwaardelijke liefde. Het hele plan
van God ligt verankerd in die onvoorwaardelijke liefde.
De vraag wordt nogal eens gesteld waartoe Vader God alles geschapen heeft. Wat is het doel van Zijn
schepping? Ikzelf heb een tijdlang verklaard dat we dit gewoon niet kunnen weten omdat bij de
schepping niet een inlegvelletje met een plan de campagne bijgeleverd zat. Wat Gods doel met deze
schepping is, waarom Hij alles geschapen heeft, daar had ik geen idee van, maar als God het maar weet.
Het is Zijn schepping. Ik denk nu dat God zich wel degelijk heeft uitgesproken over Zijn einddoel.
1 Corinthiërs 15:28 Wanneer Hem het alles onder-gesteld zal zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderstellen aan Hem, die Hem het alles onder-gesteld heeft, opdat de God zij het alles in allen.
De God, die onvoorwaardelijke liefde is, die zal straks wanneer ook de Zoon van God aan Vader God
onderworpen zal zijn het alles in allen zijn. Dat zal Hij echt dan zijn, en daar proeven we weer de hele
aard van Vader God (onvoorwaardelijke liefde), IN ALLEN! Iedereen dus! Dat is Gods doel met Zijn
schepping. Daar zouden we al een hele serie studies op zich aan kunnen wijden. Wat een te gek
onderwerp. Maar we kijken vandaag naar de weg, die Vader God daarnaartoe gepland heeft.
Er worden telkens verschillende groepen mensen door Vader God geroepen. De ene met een aardse
roeping, de andere met een hemelse roeping. Maar alles en iedereen komt te wonen en wordt geworteld
en gegrond in die onvoorwaardelijke liefde, die de God is. Om die woonplaats, de onvoorwaardelijke
liefde, te ontdekken bekijken we twee verschillende Griekse woorden:
Strongnummer 3306: “meno” – Het wonen in de betekenis van verblijven (de relaties op aarde/nieuwe
verbond).
Strongnummer 2730: “katoikeo” – Het wonen in de betekenis van definitief gevestigd zijn (hemelse
relatie/lichaam van Christus).
We beginnen met “meno” – Het wonen in de betekenis van verblijven (de relaties op aarde/nieuwe
verbond).
We pakken dus nog eventjes niet de roeping, waarmee wij geroepen zijn, maar we kijken naar de
roeping van Gods aardse volk Israël. Maar eerst willen we nog wat duidelijkheid krijgen over het
werkwoord op zich. Daarvoor lezen we enkele tekstplaatsen met dit werkwoord in een vrij alledaagse
setting.
Voorbeelden van de echte betekenis van verblijven/wonen:
Markus 6:10 Waar je ergens een huis binnengaat, verblijft/woont dan daar, totdat je daarvandaan
vertrekt;
Lukas 8:27 Hij verbleef/woonde niet in een huis, maar in de graven.
Lukas 9:4 Welk huis je dan ook binnengaat, verblijft/woont daar,
Lukas 10:7 Verblijft/woont in dat huis, …., Gaat niet van het ene huis naar het andere.
Johannes 1:38 Ze zeiden tegen hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester) waar hebt U uw verblijf/
woning?
Johannes 1:39 Zij kwamen en zagen waar Hij zijn verblijf/woning had,
Handelingen 28:16 Het werd aan Paulus vergund om op zichzelf te verblijven/wonen met de soldaat
die hem bewaakte.
Het is dus simpel het verblijven zoals wij dat ook doen in een woning. We hebben een rustplek gevonden
en daar verblijven we dan. Is het je ook opgevallen dat als wij de Bijbelteksten lezen (met name die
gaan over het geloofsleven), dat we dan de neiging hebben gedachteloos over het woordje “blijven”
heen te stappen? Het lijkt in ons beleven van de tekst nauwelijks enige invloed te hebben. Toch is nou
juist dit “blijven”, oftewel het verblijven in de betekenis van wonen, Gods weg van overvloeiende
genade met de mens naar dat grote einddoel. En dat begint bij de Geliefde, oftewel de Beminde. De
Zoon van God, die onvoorwaardelijk geliefd is door Vader God.
De weg van Gods genade voor Zijn Zoon

Johannes 14:10 Geloven jullie niet dat Ik (rustend) in de Vader ben en de Vader (rustend) in Mij is? De
woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik niet vanuit mijzelf, maar de Vader, die (rustend) in mij
verblijft/woont, die doet de werken.
Vader God woont in de Zoon van God. Waartoe? Waarom? We weten dat de Zoon het beeld is van Vader
God. We weten dat Hij het Woord is van Vader God. Maar waartoe woont Vader God in de Zoon? Het staat
er gewoon letterlijk bij. Het wonen in Zijn Zoon tekent de weg van genade, die Vader God met Zijn Zoon
gaat.
Wat zien we hier? De Zoon van God spreekt woorden, maar er is niets van Hemzelf bij. Geen enkel woord
spreek Hij, die uit Hemzelf voortkomt. Hij is namelijk het Woord van God, niet het Woord van Hemzelf.
Vader God verblijft in Hem om in de Zoon de werken te werken, die Hij van tevoren bereid heeft.
Herkennen we het? Het is exact zoals God genade werkt in ons.
Efeziërs 2:10 Wij zijn Gods maaksel, tot goede werken geschapen (rustend) in Christus Jezus, die de
God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Nu de weg van Gods genade (Onvoorwaardelijke liefde) met de gelovige onder het nieuwe verbond:
Johannes 15:9-11 Zoals de Vader Mij liefheeft, zo heb Ik jullie lief; verblijft/woont (rustend) in Mijn
liefde. Als jullie Mijn geboden bewaren, dan zullen jullie (rustend) in Mijn liefde verblijven/wonen,
zoals Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb en (rustend) in Zijn liefde verblijf/woon. Dit heb Ik tot
jullie gesproken, opdat Mijn blijdschap (rustend) in jullie verblijft/woont en jullie blijdschap volkomen
wordt.
1 Johannes 4:16 Wij hebben gekend en geloofd de liefde, die de God (rustend) in ons heeft. De God is
liefde; en die (rustend) in de liefde verblijft/woont, die verblijft/woont (rustend) in de God, en de
God (rustend) in hem.
We kijken er tegenaan en wellicht hebben we zelfs de neiging om te gaan steigeren. Waarom? Omdat we
het Johannesevangelie en de Johannesbrieven, volkomen ten onrechte, als aan ons geschreven bekijken.
Maar we willen ook de vrijheid in Christus, die wij in onze beleving niet kunnen samenbrengen met wat
we hier tegenkomen. Dit is nou juist Gods weg van genade met de gelovige onder het nieuwe verbond.
Die genade werkt in hun aardse positie uit dat ze de geboden bewaren. Waarom? Die weg van genade
tekent Johannes heel duidelijk.
(Even tussen haakjes: We hoeven dus helemaal niks te draaien en te veranderen aan deze duidelijke
uitspraken over de geboden wanneer we de adressering gewoon serieus nemen. Dit is aan een aards volk
geschreven, die dus ook vanzelfsprekend geboden kent om de maatschappij van dat volk op een goede
manier draaiende te houden, en niet aan een hemels lichaam.)
We zagen de Zoon van God in wie Vader God woont, waardoor Hij Gods werken doet. Hier in Johannes 15
staat wat dat inhoudt. “zoals ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en in Zijn liefde verblijf/
woon.” De Zoon van God heeft een geweldige rustplek: Dat is de woning, waar Hij verblijft, namelijk
Gods onvoorwaardelijke liefde! Gelijktijdig is Christus hier ook weer die unieke Middelaar tussen God en
mensen. Hij begint met erop te wijzen hoe Vader God Hem onvoorwaardelijk liefheeft en dat die
onvoorwaardelijke liefde door Hem naar deze gelovigen doorgaat. Nu mogen zij in die onvoorwaardelijke
liefde, die uit Hem vandaan komt wonen. Gods onvoorwaardelijke liefde loopt altijd dwars door de Zoon!
Jazeker, de bron is Vader God zelf. Hij is onvoorwaardelijke liefde, zoals Johannes dat hierboven in zijn
brief schrijft. In die onvoorwaardelijke liefde mogen deze gelovigen binnen die aardse roeping heerlijk
als rustplek wonen. En dan zien we dat dit Middelaarschap van Christus prima functioneert want dan
tekent Johannes dat ze eigenlijk wonen in God zelf en God in hen. Zie je Gods plan richting het
einddoel? Dat is namelijk dat de God zal zijn het alles in allen.
We hadden ook nog het werkwoord “katoikeo” – Het wonen in de betekenis van definitief gevestigd zijn
(hemelse relatie/lichaam van Christus).
Gods weg van genade met ons als leden van het hemelse lichaam van Christus.
Efeziërs 3:14 & 17 Ik (Paulus) buig mijn knieën naar de Vader van onze Heer Jezus Christus toe, …..,
zodat de Christus dwars door het geloof in jullie harten woont en jullie in de onvoorwaardelijke liefde
geworteld en gegrond zijn;
Colossenzen 2:9-10 In hem (Christus Jezus) woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk; en jullie
hebben de volheid ontvangen in Hem.

Nee, het verblijven in de zin van wonen, zoals we dat bij die aardse roeping tegenkwamen, komt niet
terug als we in deze volkomenheidsbrieven rondneuzen. Daar gaat het wonen nog een stap verder. Dwars
door het geloof van Christus Jezus woont de Christus in onze harten. En waar hebben de wortels zich in
vastgegrepen? Waar vindt het fundament zijn vaste grond? Dat is in die onvoorwaardelijke liefde van
God, die zich in de Christus openbaart.
Het is in de Zoon van God dat de hele volheid van de Godheid lichamelijk woont. Hier herkennen we
weer wat ook over de Zoon geschreven stond in Zijn aardse relatie.
Johannes 14:10 De Vader, die in mij verblijft/woont, die doet de werken.
Niet alleen woont de hele volheid van de Godheid in de Zoon lichamelijk. Wij als leden van het hemelse
lichaam van Christus hebben ook nog eens die volheid ontvangen in Hem. Precies eender zien we die
doorwerking bij die aardse gelovigen binnen het nieuwe verbond. Zij mogen wonen in die
onvoorwaardelijke liefde in Christus.
Johannes 15:9-11 Zoals de Vader mij liefheeft, zo heb Ik jullie lief; verblijft/woont in Mijn liefde.
Opnieuw zien we ook hier in de omschrijving van het wonen in die overvloeiende liefde van Vader God
dit Middelaarschap van Christus prachtig terug. Alles voltrekt Vader God dwars door de Zoon. Paulus
tekent de volheid van de Godheid, die woont in de Zoon en de volheid, die wij nu zelf daarin ontvangen
hebben. Alles wijst op Gods plan richting het einddoel, namelijk dat God zal zijn het alles in allen. En
nu? Nu mogen we nog wonen in die onvoorwaardelijke liefde van de God!

48 - De God van het Oude Testament is toch geen liefde?
Je kan over onvoorwaardelijke liefde spreken en gegarandeerd krijg je de volgende tegenwerping:
“Die God van het Nieuwe Testament is wel sympathiek, maar Die van het Oude Testament heeft wel een
behoorlijk kort lontje!”
In dat denken zou het dus niet dezelfde God zijn. Eigenaardig! Ik kom Zijn liefde en genade overal op al
de bladzijden van het Oude Testament tegen. Dit keer laat ik dan, wat dat Oude Testament betreft, ook
maar eens alleen de Schrift spreken zonder verder commentaar.
Genesis 6:8 Noach vond genade in de ogen van Yahweh.
Exodus 15: 13 U hebt door uw barmhartigheid uw volk geleid, dat U verlost hebt, en hebt hen door uw
sterkte gevoerd naar uw heilige woning.
Exodus 33:19 Ik laat al Mijn goedheid voor jullie langsgaan, Ik roep de naam Yahweh voor jullie uit, Ik
ben genadig wie Ik genadig ben en Ik ontferm mij over wie Ik mij ontferm.
Exodus 34: 6-7 Yahweh gaat hem voorbij en roept: Yahweh, Yahweh God, barmhartig en genadig,
lankmoedig en overvloeiend van genade en waarheid, Die genade bewijst aan duizenden, die misdaad,
overtreding en zonde wegdraagt,
Numeri 14:18 Yahweh is lankmoedig en overvloeiend van genade, ongerechtigheid en overtreding
wegdragend.
Deuteronomium 4:31 Yahweh, jullie God, is een barmhartig God; Hij zal je niet verlaten of je in de
ellende storten.
Deuteronomium 7:13 Hij houdt onvoorwaardelijk van jullie en zegent jullie,
Deuteronomium 23:5 Yahweh, jullie God …. veranderde voor jullie de vloek in zegen, omdat Yahweh,
jullie God, onvoorwaardelijk van jullie houdt.
Deuteronomium 33:3 Hij houdt onvoorwaardelijk van de volkeren!
Deuteronomium 33:12 Van Benjamin zei hij: De beminde van Yahweh, Hij zal zeker bij hem wonen. Hij
zal hem de hele dag overdekken, en tussen Zijn schouders zal hij wonen!
Richteren 6:24 Yahweh is vrede!
2 Koningen 13:23 Yahweh is hun genadig en ontfermt zich over hen,
2 Kronieken 2:11 Omdat Yahweh Zijn volk onvoorwaardelijk liefheeft, heeft Hij jou tot koning over hen
gesteld.
2 Kronieken 9:8 Geloofd zij Yahweh, je God, Die er plezier in heeft om jou op de troon te plaatsen en
tot koning te stellen voor Yahweh, jouw God vanwege Zijn onvoorwaardelijke liefde voor Israël,
2 Kronieken 30:9 Yahweh, jullie God, is genadig en barmhartig,
Nehemia 9:17 U bent een God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot van
weldadigheid,
Nehemia 9:31 U bent een genadig en barmhartig God.
Psalmen 47:4 Hij kiest voor ons een erfdeel, de heerlijkheid van Jakob, die Hij onvoorwaardelijk
liefheeft.
Psalmen 84:11 Yahweh God geeft genade en eer;
Psalmen 86:15 U, mijn Adonai God, bent barmhartig en genadig, lankmoedig, en overvloeiend van
goedertierenheid en trouw.
Psalmen 103:8 Barmhartig en genadig is Yahweh, lankmoedig en overvloeiend van goedertierenheid.
Psalmen 111:4 Yahweh is genadig en barmhartig.
Psalmen 130:7 Bij Yahweh is goedertierenheid, en bij Hem is een overvloed aan verlossing.
Psalmen 135:3 Yahweh is goed;
Psalmen 145:8-9 Genadig en barmhartig is Yahweh, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Yahweh
is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
Jesaja 48:14 Yahweh houdt onvoorwaardelijk van hem,
Jesaja 63:9 Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost;
Jeremia 31: 1-4 In die tijd, zegt Yahweh, zal Ik de God zijn van alle geslachten van Israël. Zij zullen
Mijn volk zijn. Dus zegt Yahweh: Het volk, dat overgebleven is van het zwaard, vindt genade in de
woestijn, als Israël heentrekt tot zijn rust. Yahweh verscheen mij van veraf. Met de liefde van de aioon
heb ik je onvoorwaardelijk lief, daarom trek Ik jou naar Mij toe uit enkel goedertierenheid. ik wil je
weer opbouwen en dan ben je ook opgebouwd, jij jonkvrouw Israël;
Jeremia 31: 20 Is niet Efraïm (Israël) mijn dierbare zoon en mijn troetelkind? Want Ik blijf er aan
terugdenken wat Ik hem heb toegezegd, daarom breekt Mijn hart over hem met ontferming. Ik kan niet
anders dan Mij over hem ontfermen, zegt Yahweh.

Jeremia 32: 40-41 Ik houd niet op met hun goed te doen. Ik zal hun mijn vrees in het hart geven zodat
zij niet van Mij afwijken. Ik vind Mijn plezier in het goed doen aan hen. Ik plant hen, echt waar, van
ganser harte in dit land.
Ezechiël 18: 31-32 Waarom zouden jullie sterven, o huis van Israël? Want Ik heb helemaal geen plezier
in de dood van de stervenden, spreekt Adonai Yahweh:
Ezechiël 33: 11 Zo waarachtig dat Ik leef, spreekt Adonai Yahweh, Ik heb helemaal geen plezier in de
dood van de goddelozen,
Hosea 3:1 Yahweh zei tegen mij: Ga nou nog eens heen, bemin een hoerige, overspelige vrouw; zoals
Yahweh de zonen van Israël onvoorwaardelijk liefheeft, maar zij keren zich tot andere goden en zijn
liefhebbers van wijn.
Hosea 11: 1-4 Die jonge knul Israël had Ik onvoorwaardelijk lief. Ik riep hem, mijn zoon, uit Egypte. Men
riep hen, maar zij gingen weg om te offeren aan de Baäls en om wierook te ontsteken voor die beelden.
Ik pakte Efraïm (Israël) bij zijn armen beet en leidde hem. Ze hadden geen idee dat Ik hen genas. Ik liet
hen met menselijke banden trekken, met koorden der liefde, en hielp hen om het juk aan hun hals te
dragen. Ik gaf hen te eten.
Joël 2:13 Hij (Yahweh) is genadig en barmhartig, lankmoedig en overvloeiende van goedertierenheid,
Jona 4:2 ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig en overvloeiende van
goedertierenheid,
Micha 7: 18-19 Wie is nou een God zoals U, die ongerechtigheid wegdraagt, die de overtredingen van
hen die zijn overgebleven binnen Zijn erfdeel voorbij laat gaan, die Zijn toorn voor in de toekomst niet
vasthoudt, maar die plezier heeft in barmhartigheid? Hij komt weer terug met ontferming over ons, Hij
gaat al onze ongerechtigheden uitdelgen en al onze zonden in de diepten van de zee werpen.
Nahum 1:3 Yahweh is lankmoedig,
Nahum 1:7 Yahweh is goed,
Sefanja 3: 16-17 In die tijd zal men tegen Jeruzalem zeggen: Wees nou maar niet bang, en tegen Sion:
Laat je handen niet slap worden. Yahweh, jullie God, is meesterlijk bij jullie. Hij zal redden! Ja, Hij
gaat met vreugde vrolijk over je zijn! Hij gaat zelfs voor je zwijgen in Zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij
zal echt vrolijk over je zijn met gejuich.
Maleachi 1:2 Ik heb jullie onvoorwaardelijk lief, zegt Yahweh; maar jullie zeggen dan: Waarin hebt U
dan uw onvoorwaardelijke liefde getoond?
Ja, wie is nou een God zoals U? Dat is nou Vader God! Dat is de God Yahweh! Dat is onvoorwaardelijke
liefde!

49 - Epiloog
Ik was al driftig aan het doorpennen. Er stonden nog diverse studies op stapel over de vraag wie God is
en er was ook al het één en ander klaar om de website op te gaan. Dit is voorlopig echter genoeg. We
hebben iets meer van Vader God en Zijn Zoon Christus Jezus mogen ontdekken. We hebben ook iets
geproefd van Zijn onvoorwaardelijke liefde voor een ieder. Ik weet het: Er valt nog veel meer over te
zeggen. We hebben er nog maar net aan geroken. Hier laten we het echter bij. Nu kunnen we nog maar
één ding: Hem de eer geven, roemen in Hem, Zijn naam loven en prijzen.
Genesis 14:20 Geloofd zij God, de Allerhoogste,
1 Kronieken 16:10 Roemt in de Naam van Zijn heiligheid;
1 Kronieken 16:34 Looft Yahweh, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
1 Kronieken 29:20 Looft nu Yahweh, jullie God!
2 Kronieken 20:21 Looft Yahweh, want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon!
Nehemia 9:5 Looft Yahweh, jullie God, vanaf de aioon tot aan de aioon; ze zullen de Naam van Uw
heerlijkheid loven, die verhoogd is boven allen lof en prijs!
Psalmen 33:2 Looft Yahweh met de harp;
Psalmen 66:8 Looft, jullie volken! onze God;.
Psalmen 68:26 Looft Yahweh God in de gemeenten,
Psalmen 72:19 Geloofd zij de Naam van Zijn heerlijkheid tot in de aioon;
Psalmen 96:2 Zingt Yahweh, looft Zijn Naam;
Psalmen 100:4 Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn
Naam.
Psalmen 103:20 Looft Yahweh, Zijn engelen!
Psalmen 103:21 Looft Yahweh, al Zijn heirscharen!
Psalmen 103:22 Looft Yahweh, al Zijn werken! ….. Loof Yahweh, mijn ziel!
Psalmen 104:35 Loof Yahweh, mijn ziel! Hallelujah!
Psalmen 105:1 Looft Yahweh, roept Zijn Naam aan,
Psalmen 105:3 Roemt in de Naam van Zijn heiligheid;
Psalmen 106:1 Hallelujah! Looft Yahweh, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in de
aioon.
Psalmen 106:48 Geloofd zij Yahweh, de God van Israël, vanaf de aioon en tot aan de aioon; het hele
volk zegt dan: Amen, Hallelujah!
Psalmen 107:1 Looft Yahweh, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 111:1 Hallelujah! Ik zal Yahweh loven van ganser harte;
Psalmen 113:1 Hallelujah! Looft, jullie knechten van Yahweh! looft de Naam van Yahweh.
Psalmen 113:2 De Naam Yahweh zij geprezen, vanaf nu tot aan de aioon.
Psalmen 115:18 Wij zullen Yahweh loven vanaf nu tot aan de aioon. Hallelujah!
Psalmen 117:1 Looft Yahweh, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën!
Psalmen 118:1 Looft Yahweh, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 134:1 Looft Yahweh, jullie allemaal, knechten van Yahweh! jullie, die de hele nacht in het huis
van Yahweh staan.
Psalmen 134:2 Heft jullie handen op naar het heiligdom, en looft Yahweh.
Psalmen 135:1 Hallelujah! Prijst de Naam van Yahweh, prijst Hem, jullie, knechten van Yahweh!
Psalmen 135:3 Looft Yahweh, want Yahweh is goed; zingt Zijn Naam psalmen, want Hij is liefelijk.
Psalmen 135:19 Jullie, huis van Israël! looft Yahweh; jullie, huis van Aäron! looft Yahweh.
Psalmen 135:20 Jullie, huis van Levi! looft Yahweh; jullie, die Yahweh vrezen! looft Yahweh.
Psalmen 135:21 Geloofd zij Yahweh vanuit Sion, Die te Jeruzalem woont. Hallelujah!
Psalmen 136:1 Looft Yahweh, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon;
Psalmen 136:2 Looft de God van de goden; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 136:3 Looft de Adonai van de adonim; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 136:26 Looft de God van de hemel; want Zijn goedertierenheid is tot in de aioon.
Psalmen 146:1 Hallelujah! O mijn ziel! prijs Yahweh.
Psalmen 147:1 Looft Yahweh, want het zingen van psalmen voor onze God is goed omdat Hij liefelijk is;
de lof is betamelijk.
Psalmen 148:1 Hallelujah! Looft Yahweh uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!
Psalmen 148:2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!
Psalmen 148:3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, jullie allemaal, lichtende sterren!

Psalmen 148:4 Looft Hem, jullie hemelen van de hemelen! en jullie wateren, die boven de hemelen
zijn!
Psalmen 148:7 Looft Yahweh, van de aarde; jullie, walvissen en alle afgronden!
Psalmen 149:1 Hallelujah! Zingt Yahweh een nieuw lied; Zijn lof zij in de Gemeente van Zijn
gunstgenoten.
Psalmen 150:1 Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel van Zijn sterkte!
Psalmen 150:2 Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid van Zijn
grootheid!
Psalmen 150:3 Looft Hem met geklank van de bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
Psalmen 150:4 Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!
Psalmen 150:5 Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
Psalmen 150:6 Alles, wat adem heeft, looft Yahweh! Hallelujah!
Jeremia 20:13 Zingt Yahweh, prijst Yahweh;
Jeremia 33:11 Looft Yahweh van de heirscharen, want Yahweh is goed, want Zijn goedertierenheid is
tot in de aioon!
Daniël 4:34 Ik loofde de Allerhoogste, ik prees en verheerlijkte de Levende van de aioon omdat Zijn
heerschappij een heerschappij van de aioon is en Zijn Koninkrijk van geslacht tot geslacht;
Romeinen 15:11 Looft de Heer, jullie allemaal, heidenen, en prijst Hem, jullie allemaal, volken!
Romeinen 16:27 De alleen wijze God, Hem zij dwars door Jezus Christus de heerlijkheid tot in de
aionen! Amen.
1 Corinthiërs 1:31 Die roemt, die roemt in de Heere.
2 Corinthiërs 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de
barmhartigheden en de God van alle vertroosting;
2 Corinthiërs 10:17 Die roemt, die roemt in de Heere.
2 Corinthiërs 11:31 De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geloofd wordt tot in de aionen,
Efeze 1: 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
Efeziërs 3:21 Hem zij de heerlijkheid (rustend) in de gemeente (rustend) in Christus Jezus, tot in alle
geslachten van de aioon van de aionen! Amen.
1 Timotheüs 1:17 De Koning van de aionen, de onvergankelijke, onzienlijke, enige God zij eer en
heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.
1 Timotheüs 6:16 Hij, die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen
mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en aionische kracht! Amen.
1 Petrus 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
1 Petrus 4:11 Opdat God in allen geprezen wordt dwars door Jezus Christus,
1 Petrus 5:10 - 11 De God van alle genade, die jullie geroepen heeft in Christus Jezus, ….. Hem zij eer
en macht tot in de aionen van de aionen! Amen.
Judas 1:25 De enige God, onze Redder zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, nu en tot in alle
aionen! Amen.
Openbaring 19:5 Looft onze God, jullie allemaal, Zijn dienstknechten, en jullie, die Hem vrezen,
beiden klein en groot!

