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JEZUS IS GOD
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, er zijn nog al wat mensen die zeggen dat Jezus niet God is.
Deze mensen zijn niet alleen ongelovige wereldlingen. Ook bijvoorbeeld Jehova’s-Getuigen
geloven niet in Zijn Godheid. En zelfs onder degenen die zich (traditioneel) christen noemen,
zijn er velen die moeilijk kunnen geloven dat Jezus God is. Daardoor hebben deze mensen
ook moeite met de waarheid van bijvoorbeeld Jezus’ Opstanding uit de dood. Vaak erkennen
ze wel dat Jezus door God werd aangesteld en voor de mensen stierf. Ja, zelfs dat Jezus
(een zekere) zoon van God is. Maar zij erkennen niet, dat Jezus Zelf God is.
Deze mensen baseren zich bijvoorbeeld op de volgende twee uitspraken in de bijbel.
Namelijk dat God één is (Deut. 4:35; 6:4; Mark. 12:29; Joh. 17:3; 1 Cor. 8:4,6) en dat Jezus
Zelf heeft gezegd dat God de Vader méér is dan Hijzelf (Joh. 14:28). Hun stellingname is
echter gebaseerd op een onjuist begrip van de Drie-eenheid van God en een volkomen
voorbij gaan aan het feit, dat Jezus Zijn uitspraak deed toen Hij als mens op aarde leefde.
Het geloof en de erkenning dat Jezus God is, broeders en zusters, is echter héél cruciaal.
Want nooit en te nimmer zou een gewoon mens, die door Adam’s zondeval geboren is met
een zondige natuur, de mensheid van hun verderfelijke zonden kunnen verlossen. Daarnáást moeten wij verstaan, dat achter het verwerpen van de Godheid van Jezus een
antichristelijke geest opereert.
1 Joh. 2:22-23 – “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is
de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een iegelijk, die den Zoon loochent,
heeft ook den Vader niet;”
1 Joh. 4:1-3 – “Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij
uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den Geest
van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet;
maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is
nu alrede in de wereld.”
Geliefde broeders en zusters, vandaag wil ik u een aantal schriftgedeelten geven, waaruit
overduidelijk blijkt dat Jezus God is. Vandaag dus geen “gewone” boodschap, geen bijbelverkondiging zoals u gewend bent, maar een bewijsvoering dat Jezus werkelijk God is.
De schriftgedeelten
Gen. 1: 26a – “En God (Hebr. meervoudsvorm) zeide (enkelvoud): Laat Ons mensen maken, naar
Ons beeld, naar Onze gelijkenis; ……………..”
Conclusie: God is één, maar blijkbaar toch ook meervoudig.
Hebr. 1:8-9 – “Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de
schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter. Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en
ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde
boven Uw medegenoten.”
Conclusie: God de Vader spreekt Zijn Zoon Jezus aan met God.
De paralleltekst in het Oude Testament van dit schriftgedeelte is:
Ps. 45:7-8 – “Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een
scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft
U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenoten.”
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Jes. 9:5 – “Want 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 der
eeuwigheid, Vredevorst;”
Conclusie: de Zoon (Jezus) is de Sterke God en zelfs ook Vader der eeuwigheid
Joh. 1:1,14 – “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was
God………………….. En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij
hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den
Vader), vol van genade en waarheid.”
Conclusie: het Woord is God en is de Eniggeborene van de Vader. Dus Jezus is God.
Joh. 14:8-9 – “Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus?
Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?”
Conclusie: Wie Jezus ziet, die ziet God de Vader. Dus Jezus is God.
Joh. 20:28-29 – “En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus
zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet
zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.”
Conclusie: Thomas noemt Jezus God, hetgeen door Hem niet wordt ontkend. Dus Jezus is
God.
Rom. 9:5 – “Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat,
Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.”
Conclusie: Jezus Christus is God.
Fil. 2:6 (Statenvertaling) – “Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode
even gelijk te zijn;” (NBG51-vertaling) – “die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn
niet als een roof heeft geacht,”
Conclusie: Jezus is Gode even gelijk, dus Jezus is God.
1 Tim. 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.”
Conclusie: God openbaarde Zich in het vlees, dus in Zijn Zoon Jezus en werd weer in de
hemel in heerlijkheid opgenomen. Dus Jezus is God.
Hebr. 1:3 – “Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld
Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de
rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen;”
Conclusie: Jezus is het Beeld en het Afschijnsel van God de Vader. Dus Jezus is God.
1 Joh. 5:20 – “Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand
gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn
Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.”
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Conclusie: Jezus is de waarachtige God.
Openb. 1:13,17 – “En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen
gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een
gouden gordel; ……………………………………… En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan
Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij , zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de
Eerste en de Laatste;”
Conclusie: Jezus, de Zoon des Mensen, is ook de Eerste en de Laatste. En zoals blijkt uit
het volgende schriftgedeelte, is God Zélf deze Eerste en Laatste. Dus Jezus is God.
Jes. 44:6 – “Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der
heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.”
Openb. 19:11-16 – “En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke
hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was
bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord
Gods. En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein
fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen
slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van
den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En Hij heeft op Zijn kleed en
op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.”
Conclusie: uit Joh. 1:1,14 bleek reeds dat het Woord Zelf God is. Ook bleek dat Jezus dit
Woord is en dat Hij onder de mensen woonde. Uit dit schriftgedeelte in het boek Openbaring
blijkt voorts, dat Jezus’ Naam niet alleen het Woord Gods is, maar ook Getrouw en Waarachtig en ook Koning der koningen en Heere der heren. Vele teksten in de bijbel getuigen,
dat God die Getrouwe en Waarachtige is en de grote Koning en Heer. Dus Jezus is God.
En Hij zal ook oordelen.
Want de bijbel zegt dat de Vader het gehele oordeel aan Zijn Zoon Jezus heeft gegeven.
Joh. 5:22 – “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon
gegeven;”
Hand. 10:42 – “En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij (NB,
Jezus) is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden.”
Hebr. 12:23 – “Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de
hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;”
Conclusie: Jezus is de Rechter van levenden en doden en Hij is God.
Geliefde broeders en zusters, wellicht vraagt u zich af waarom ik zoveel nadruk leg op het
vaststaande feit dat Jezus werkelijk God is. Wel, omdat er in de eindtijd onder invloed van
satan vele valse leringen opgeld zullen doen. Hij wil zoveel mogelijk mensen in het verderf
storten en hij wil zoveel mogelijk kinderen Gods van hun geloof aftrekken. Het is mijn
verlangen dat u en ik vast blijven staan in het geloof tótdat Jezus terugkomt. Voorts is het
van groot belang dat u de tegensprekers kunt weerleggen. Hopelijk kunt u hen zelfs van hun
afdwaling redden.
Titus 1:9b – “………… opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en
om de tegensprekers te wederleggen.”

4
2 Tim. 3:16 – “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; “
Jak. 5:20 – “Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een
ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken.”
Moge de Heiland u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.

