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Mijn HEERE en mijn GOD!               
 

 

Volledig mens, volledig God 
 

 
Student  : G.M.P.E. Peleman 
Programma : Scriptie -  Diploma Bijbelse Studies 

 
Grot van de geboorte van Jezus 

Inleiding 
 

Het primaire onderwerp van deze scriptie is dat Jezus, God is.  Direct gerelateerde samenhang met 

de begrippen Messias, Zoon van God, Mensenzoon, Heilige Geest, Steen des aanstoots, Toetssteen 
en Hoeksteen zijn relevant en worden besproken.  Wij benaderen het onderwerp zo Bijbels mogelijk 
en vragen de Heilige Geest om hulp bij de keuze van onze woorden.  

 
Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat dit blijkbaar bij velen nog moeilijk te begrijpen is en 
bij onderzoek door verschillende groeperingen nog wordt tegengesproken. 

 
Als je het - God zijn - van Jezus weglaat is het of je over kernenergie zou praten zonder het atoom 
te vermelden.  De Bijbel zal niet leven voor de lezer/toehoorder.  Voor wie het – God zijn - van 

Jezus weglaat is de letter van de Bijbel dood omdat hij de Helper ontbeert.  De gelovige 
wedergeborene leest met de Heilige Geest en krijgt onderricht naar zijn vorderingen. 
 

 

God.  
In het Oude Testament voel je de 
trillingen van Zijn voetstappen. 
In het Nieuwe Testament slaat 
Hij Zijn armen om je heen. 
Vaders stem galmt doorheen de 
Bijbel. 
Verhef je luisterend in de Heilige 
Geest. 
Hore wie hore wil van de Zoon 
Jezus. 
De Zoon Gods en Mensenzoon. 
Hoeksteen – Toetssteen – Steen 
des aanstoots. 
Jezus. 

 
Nazaret  -  Basiliek van de Aankondiging (Annunciatie)  
De plaats waar de aartsengel Gabriël aan Maria de geboorte van Jezus aankondigde 
 

Wij benaderen ons onderwerp via verschillende invalshoeken.  De vormgeving van deze scriptie is 
onorthodox.  Met minimum 10.000 woorden proberen wij een schilderij te maken van Bijbelse 

waarheden.  Het schilderij zal onvolmaakt zijn, want zij wordt door een mens gemaakt.  Het zal ook 
geen Van Eijck, Rubens of Picasso zijn.  Mijn Leermeester is echter niet één van de minsten.  
Misschien ken je Zijn werk wel ‘De Bijbel’.  Mijn Vader zal het schilderij mooi vinden of zeg jij wanneer 
je kinderen of kleinkinderen je een tekening geven dat ze lelijk is.  
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Wij maken voor deze scriptie een schema als leidraad.  Zie de afbeelding hieronder. 
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De Bijbelteksten komen uit de Statenvertaling GBS en Het Boek.  De teksten staan steeds onder 
elkaar. 

Over de Statenvertaling lezen wij op de website http://getrouwevertaling.nl/statenvertaling.html 
 

“De Statenvertaling verscheen 
voor het eerst in 1637 en was het 
resultaat van jarenlange arbeid 
van de vertalers en revisoren, die 
door de Dordtse Synode van 1618-
1619 waren aangesteld. Deze 
Synode stelde ook de belangrijkste 
regels vast voor de vertaling. Bij 
de Bijbeltekst werden beknopte 
toelichtingen en verklaringen 
gegeven, de zogenoemde 
kanttekeningen. De vertaling werd 
bekostigd door de Nederlandse 
Staten-Generaal, vandaar de naam 
‘Statenvertaling’. 

De Statenvertaling kreeg in binnen- en buitenland grote waardering vanwege de 
nauwkeurigheid van de vertaling. De vertaling kenmerkt zich door een hoge mate van 
‘letterlijkheid’, waardoor de vertaling nauw aansluit bij de stijl en uitdrukkingen van de 
Bijbel in de oorspronkelijke talen. Daarnaast is de vertaling van hoogstaande literaire 
kwaliteit. De Statenvertaling wordt nog steeds door velen gebruikt en gewaardeerd. Een 
volledig gecontroleerde nieuwe uitgave met kanttekeningen verscheen bij de 
Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in 2004.”   

Twee edities van de Statenvertaling met kanttekeningen.  Onder ligt een exemplaar van de eerste uitgave van 

1637, op de voorgrond een nieuwe uitgave van de GBS.                      http://getrouwevertaling.nl/statenvertaling.html 
 

 
Over Het Boek lezen wij in de Parallel Bijbel (Statenvertaling & Het Boek) 
 

De taal van de STATENVERTALING is tegenwoordig voor velen te moeilijk.  Omdat het 
belangrijk is dat het Woord van God goed begrepen wordt en de harten van de mensen 
zal bereiken, is HET BOEK tot stand gekomen.  De Bijbeltekst is daarin opnieuw verwoord 
in de taal van nu.  De moeilijkheid daarbij vormde de beschrijving van veel historische en 
traditioneel theologische begrippen, waarvoor tegenwoordig meer woorden nodig zijn 
dan in de oude taal.  Tot behoud van de noodzakelijke diepgang in de tekst is er naar 
gestreefd heilshistorische woorden als zonde, oordeel en genade zoveel mogelijk te 
handhaven.  Zo wordt de Bijbel toegankelijker, terwijl de woordkeus een betrouwbare 
weergave van de Bijbelinhoud nastreeft.  Ook voor de medewerkers aan HET BOEK gold 
de voorwaarde dat zij allen toegewijde christenen zouden zijn.  Want belangrijker nog 
dan begrijpelijke taal is dat HET BOEK – ondanks de vrije verwoording – een 
betrouwbaar verslag bevat van wat God tot de mensen wil zeggen.  Zo kwam na negen 
jaren arbeid in 1988 HET BOEK gereed als een verwoording van de Bijbel, bedoeld als een 
hulpmiddel en stimulans bij het Bijbellezen.                               Parallel Bijbel (Stenvertaling & Het Boek) 

 
De tekst wordt opgefleurd met foto’s van plaatsen in het Heilige Land.  De foto’s komen van de 

website  www.HolyLandPhotos.org   
 

De foto van de Statenvertaling hierboven hoort bij het artikel. 
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Volledig God, volledig mens 

 
God was en is altijd geweest.  Hij zocht contact  met 

een creatie uit zichzelf.  De schepping.  Een tuin met 
dieren.  Naar Zijn beeld maakte Hij de mens, Adam.  
Hij had directe omgang met de mens.  Voor Adam 

maakte Hij Eva als partner.  Er was volmaakte 
harmonie.  God sprak met Adam en Eva.  De beide 
mensen waren echter geen poppen die Hij bediende.  

Neen, beide hadden zij een vrije wil.  Daarom het 
verbod van de boom van de kennis van goed en 
kwaad.  Bedenk eens even voor jezelf.  Wij hebben 

toch ook behoefte aan omgang met anderen.  Precies 
wat God ook wou.             
Alleen heeft het niet lang stand gehouden gezien de ongehoorzaamheid van de mens die inging op 

de verraderlijke misleiding van satan, de rivaal van God.  Hoeveel pijn moet het God gedaan hebben.  
Staan wij daar wel eens bij stil.  Adam en Eva waren ook beschaamd en verdrietig doch er was geen 
onmiddellijke weg terug gezien de gerechtigheid waar ook God moet aan voldoen. De relatie was 

verbroken.  Onmiddellijke neemt God echter maatregelen tegen satan zoals wij kunnen lezen in 
Genesis hoofdstuk 3 vers 15;  
                                                                                                
 
 “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en 
tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen 
vermorzelen.”  Statenvertaling GBS 

 
De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen voortaan vijanden zijn. Eén van haar 
nakomelingen zal je de kop vermorzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen."  Het Boek 

 
Hier wordt al onmiddellijk verwezen naar Jezus de Christus die zal komen om de breuk tussen God en 
de mens te herstellen!!! 
 

 

De onmacht van de mens zonder God 
 
De mens is niet in staat de breuk zelf te 
herstellen.  Dat wordt ons in de ganse bijbel 

duidelijk gemaakt.  Niet in onschuld zoals Adam 
en Eva.  Niet door het geweten.  Niet door 
bestuur.  Niet door belofte.  Niet door de wet.  

Iedere keer vervalt de mens in zonde.  Wij (de 
mensen) worden zo geboren (anders hadden wij 
geen opvoeding nodig).  Iedere keer maakt de 

mens er een zooi van.  De Bijbel ontvouwt ons 
deze waarheid.  Gelovige mensen geïnspireerd 
door God schreven dit op in de Schriften.  Heeft 

u er al eens over nagedacht dat deze mensen 
slecht schreven over zichzelf in een Heilig Boek.  

Het is duidelijk dat God ons dit wil openbaren in Zijn Woord, van in het begin van de Bijbel tot het 

einde.  Vanaf de zondeval van Adam en Eva, de broedermoord van hun zonen, de totale verloedering 
tot Noah, de hoogmoed van Babel, de aartsvaders en grote koningen aangesteld door God, tot en 

Amandel bomen www.HolyLandPhotos.org 

Berg Sinaï  www.HolyLandPhotos.org 
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met het uitverkoren volk Israël, was niemand in staat de breuk te herstellen.  Door gans de Bijbel 
wordt er echter verwezen naar Jezus de Christus als redding. 

Israël – de Joden zijn serieus gestruikeld bij de komst van de Messias (Jezus), door Hem niet te 
(h)erkennen.  Men spreekt met betrekking tot Jezus hier dan ook over de ‘Steen des aanstoots’.  
In hun eigen geschriften werd reeds voorspeld dat zij de ‘Hoeksteen’ zouden verwerpen.  Je leest 
dit in Jesaja hoofdstuk 8 vers 14;  

 
“Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn, maar tot een Steen des aanstoots en tot een 
Rotssteen der struikeling den twee huizen Israëls, tot een Strik en tot een Net den 
inwoners te Jeruzalem.”  Statenvertalin GBS 

 
“Hij zal uw toevlucht zijn; maar Israël en Juda hebben Zijn zorg geweigerd en zijn 
daardoor gestruikeld over de rots van hun heil. Zij zullen vallen en verpletterd worden 
onder die rots; er wacht hun groot gevaar!”  Het Boek 

 
 
En Jesaja hoofdstuk 28 vers 16   
 

“Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg een Grondsteen in Sion, een beproefden 
Steen, een kostelijken Hoeksteen, Die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet 
haasten.”  Statenvertaling GBS 

 
“Maar de HERE God zegt: "Kijk, Ik plaats een steen als fundament in Sion; een sterke, 
beproefde en kostbare Hoeksteen, waarop veilig kan worden gebouwd. Wie gelooft, kan 
uit de rust leven.”  Het Boek 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Van de website www.bijbelencultuur.nl noteren wij graag het volgende; 
 

“De hoeksteen is een bekende Bijbelse metafoor. In de bouwtraditie van het oude Israël 
was de hoeksteen het meest belangrijke onderdeel van een gebouw: het uitgangspunt 
van de bouw. Zonder de hoeksteen zou het gebouw in elkaar storten. Was de steen niet 
goed, dan gooiden de bouwvakkers hem weg. Maar het begrip kan ook verwijzen naar de 
sluitsteen van een gewelf die de hele constructie bij elkaar houdt.”  

 
“Het meest komt de identificatie met de verworpen hoeksteen voor (Psalmen 118:22) die 
zowel door Jezus toegepast wordt in een parabel (Marcus 12:10, Lucas 20:17, Matteüs 

Rivier Jordaan   www.HolyLandPhotos.org 
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21:42) als ook op hemzelf slaat. Hij die door de Joden verworpen werd, werd tot 
hoeksteen van een nieuwe kerk (1 Petrus 2:4-8). Vandaar dat vaak ook kerkgebouwen de 
naam ‘de hoeksteen’ hebben gekregen.”                                                            www.bijbelcultuur.nl

 

 

 
Hieronder geven wij de verzen weer hierboven aangehaald. 

 
Psalmen 118:22  
 

“De steen dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.”  
Statenvertaling 

 

“Nu blijkt hoe de steen die door de bouwvakkers werd weggegooid, een echte hoeksteen 
is geworden.”  Het Boek 

 

Markus 12:10  
 
“Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De Steen Dien de bouwlieden verworpen hebben, 
Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks”  Statenvertaling GBS 

 
“U hebt vast wel eens in de Psalmen gelezen: 'Nu blijkt hoe de steen die door de 
bouwvakkers werd weggegooid, een echte hoeksteen is geworden.”  Het Boek 

 
Lukas 20:17   

 
“Maar Hij zag hen aan, en zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De Steen Dien 
de bouwlieden verworpen hebben, Deze is tot een Hoofd des hoeks geworden”  Statenvertaling 

GBS 

 
“Jezus keek hen aan en vroeg: "Wat betekent deze zin uit de Psalmen dan: 'De steen die 
door de bouwers is weggegooid, blijkt onmisbaar te zijn?"  Het Boek 

 

Mattheüs 21:42   

 
“Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De Steen Dien de bouwlieden 
verworpen hebben, Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks; van den Heere is dit 
geschied, en het is wonderlijk in onze ogen”  Statenvertaling GBS 

 

“Jezus zei: "U hebt toch wel eens in de Psalmen gelezen: 'De steen die door de bouwers 
was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Zo heeft God het gewild. Is dat niet 
wonderlijk?”  Het Boek 

 
1 Petrus 2:4-8 
 
“Tot Welken komende als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar 
bij God uitverkoren en dierbaar, Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot 
een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, 
die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de Schrift: Zie, Ik 
leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem 
gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den 
ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is 
geworden tot een Hoofd des hoeks, en een Steen des aanstoots, en een Rots der 
ergernis;Dengenen namelijk die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, 
waartoe zij ook gezet zijn.”  Statenvertaling GBS 
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“Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God Zijn bouwwerk neerzet. 
Hoewel de mensen Hem hebben afgewezen, is Hij voor God zo kostbaar dat Hij Hem uit 
alle anderen heeft uitgekozen.  U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, 
waarmee Hij Zijn geestelijk huis bouwt. En dat niet alleen, u bent ook de heilige priesters 
die door Jezus Christus zo veranderd werden, dat zij God geestelijke offers kunnen 
brengen, die voor Hem aanvaardbaar zijn.  In de Boeken staat het zo: "Ik heb een 
kostbare steen uitgekozen, die Ik in Sion neerleg en waarop mijn huis gebouwd zal 
worden. Wie vol vertrouwen op hem bouwt, zal niet bedrogen uitkomen.  Voor u die op 
Hem vertrouwt, is Hij kostbaar; voor mensen die niets van Hem willen weten, geldt wat 
in de Boeken staat: "De steen die door de bouwlieden afgekeurd werd, is de belangrijkste 
geworden, een echte hoeksteen.  Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen 
geworden, Hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot.  Dat 
laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar Hem willen luisteren, die weigeren Hem 
te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand dat zij zullen struikelen.”   Het Boek 

 
 
Nu nog even over de ‘Hoeksteen’ op zich.  In Efeze hoofdstuk 2 vers 20 vinden wij de volgende 
beschrijving;  

 
“Gebouwd op het fundament der 
apostelen en profeten, waarvan 
Jezus Christus is de uiterste 
Hoeksteen”.  Statenvertaling GBS  
 

“U staat zo vast als een huis op 
de fundering van de apostelen en 
profeten. Maar de belangrijkste 
steen, de hoeksteen, is Jezus 
Christus Zelf.”  Het Boek 

 

 
 
 

 
Jezus de Christus de Hoeksteen is uiteraard dan ook het Fundament zoals opgetekend bij 1 Korinthe 
hoofdstuk 3 vers 10,11   

 
“Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het 
fundament gelegd, en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe hoe hij daarop 
bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk 
is Jezus Christus.”  Statenvertaling GBS 

 

“God heeft mij het voorrecht en de kracht gegeven om als een goed architect de 
fundering te leggen, waarop een ander voortbouwt. Natuurlijk moet iedereen wel 
oppassen hoe hij daarop bouwt.  Want een andere fundering dan Jezus Christus mag 
niemand leggen.”  Het Boek 

 
 
In de vroege Christelijke gemeente waren er Joodse gelovigen en gelovigen uit de heidenen. Tot op 

heden verwerpt het Judaïsme de Messias/Jezus die in hun Schriften uitvoerig beschreven staat.  Eens 
zullen zij tot inzicht komen.  Er zal een nieuw verbond met hen komen.  Wist u dat er reeds een 

Kana  www.HolyLandPhotos.org 



Scriptie Yarah Bijbel College  bladzijde 8/30 
 

beweging op gang gekomen is, de Messiaanse Joodse gelovigen, die de Messias Jezus hebben 
aangenomen.  

 
Welke ’ Toetssteen’  hebben wij om op het juiste pad te blijven.  Wij hebben bij o.a. bezoek aan 
websites en het lezen van boeken e.d. twee voorname Toetsstenen. 
 

A) Jezus, is God 
B) De Bijbel 

 
Als ergens wordt ontkend dat Jezus God is kan je beter stoppen met lezen.  Probeer zoveel mogelijk 
de Bijbel te bestuderen om te verifiëren wat waarheid is.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Op de website www.oudesporen.nl lezen wij in een artikel ‘En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft’ 
door: M.J. Koechlin 1 Johannes 3:24 4:4 - Oorsprong: Le Messager Evangélique 1960 - 294 

 
“In alle tijden heeft niets de gelovige aan grotere gevaren blootgesteld dan de neiging 
om de Heilige Geest van Christus te scheiden. Johannes verbindt de ontplooiing van Zijn 
macht altijd aan de naam van de Heer. Wij zullen bewaard worden in de waarheid, als wij 
ons herinneren, dat het grote onderwerp van de Geest van God is, Hem te verheerlijken. 
In de praktijk 
is dit feit de toetssteen van alle onderwijs. Want de Heilige Geest zal altijd tot doel 
hebben om Christus voor onze ogen te plaatsen. Als dat niet het kenmerk is, van de leer, 
die aan de zielen wordt voorgesteld, kan men er zeker van zijn, dat die leer een valstrik 
verbergt.” 

 
“De geesten die niet van God zijn, weigeren de persoonlijke heerlijkheid van Christus te 
erkennen, behalve wanneer de goddelijke macht ze er toe dwingt. Terwijl de Geest van 
God er zijn vermaking in vindt, om dat te doen. Dat is de toetssteen voor het onderscheid 
van de geesten. Als dus een leer de heerlijkheid van Christus aantast, is dat een absoluut 
bewijs, dat ze van de vijand komt. Daarentegen, alle leer, die in overeenstemming met 
het Woord, Zijn Persoon verheerlijkt, is van God. Dit brengt de apostel er toe om te 
spreken over het verschil, dat er is tussen wie in de wereld is en wie van God is. In de 
eerste is altijd een geest van onverzoenlijke tegenstand tegen Christus. Dat is de geest 
van de antichrist, die op zijn eigen tijd ten volle geopenbaard zal worden.”   www.oudesporen.nl 

 

Poelen van Betesda  www.HolyLandPhotos.org 
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We lopen wat vooruit onze paragrafen, toch willen wij dit al bekrachtigen met een tekst uit 1 

Johannes hoofdstuk 4 vers 1 tot 3 
 
De geesten beproeven. 

 

“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 
Gods: 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.”   Statenvertaling GBS 

 

“Vrienden, geloof niet alles wat u hoort, ook al wordt er beweerd dat het een boodschap 
van God is. Ga eerst na of er wel echt namens God gesproken wordt, want er lopen nogal 
wat valse profeten op deze wereld rond.  Hieraan kunnen wij weten of Gods Geest 
spreekt: Ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, 
zegt dat door de Geest van God.  Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, 
de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld 
aktief is.”  Het Boek 

 
 

De redding – Jezus Christus/Messias als kern doorheen de Bijbel 
 
Jezus de Christus vormt de kern van de Bijbel.  Van in 
den beginne tot op het laatste.  De Alfa en De Omega.  

Belangrijk is het om dit aan te tonen met enkele 
Bijbelteksten.  Het is in de huidige context van 
primordiaal belang verzen te vinden die aantonen dat de 

Messias-Jezus-Christus God is.  Messias (Hebreeuws) is 
hetzelfde als Christus in het Grieks. 
 

Wij lezen in het Oude Testament; 
 
Als eerste tekst nemen wij Jesaja hoofdstuk 7 vers 14  

 

“Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken 
geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij 
zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMÁNUËL 
heten.”  Statenvertaling GBS 

“Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: 
Een maagd zal een kind krijgen! en zij zal het kind 
Immanuël noemen (dit betekent 'God is met 
ons').”   Het Boek 

Woestijn van Juda  www.HolyLandPhotos.org 

Calvarie Maagd Maria  
www.HolyLandPhotos.org
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Wij lezen in de kanttekening bij de Statenvertaling over Immanuël; 

“Dat is, God met ons, waar God en waar Mens, Die de mensen weder met God verzoenen, 
ja, als verenigen zal.” 

 

In Jesaja hoofdstuk 9 vers 5 lezen wij; 

“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;”   Statenvertaling GBS 

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op 
Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, 
Machtige God, Vader der eeuwen, Vorst van de vrede.”   Het Boek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je in Jesaja hoofdstuk 7 vers 14 leest zou je kunnen denken waarom wordt Jezus dan niet 

Immanuël genoemd.   

Jezus de Christus heeft vele namen.  Met Immanuël wordt door Jesaja een diepe geheimenis 
aangeduid, hij zal namelijk ‘GOD MET ONS’ zijn. 

In het nieuwe testament wordt Immanuël één maal gebruikt door Mattheüs hoofdstuk 1 vers 22-23; 

“En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is 
door den profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij 
zult Zijn Naam heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.”      
Statenvertaling GBS 

“Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden. Daardoor zal in vervulling gaan wat God 
door de profeet Jesaja heeft gezegd:  Een maagd zal een kind krijgen! En zij zal het kind 
Immanuël noemen. Dit betekent 'God is met ons."  Het Boek 

Wij weten dat het evangelie van Mattheüs gericht is op de Joodse bevolking.  Mattheüs legt hier dus 
duidelijk de verbinding naar Jesaja.  Zo wil hij aan zijn Joods publiek duidelijk maken dat Jezus de 
Messias is die in de Schriften wordt vermeld. 

Berg Tabor   www.HolyLandPhotos.org 
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Enkele verzen daarvoor wordt de naam Jezus genoemd door de Heilige Geest.  Hier openbaart zich 
een tweede geheimenis ‘GOD RED’.  Jezus wil zeggen, God red.  Hij is niet alleen met ons, maar red 

ons ook.  HIJ ZELF, GOD!!! 

Mattheüs hoofdstuk 1 vers 19,20,21 

“Jozef nu, haar man, alzo hij 
rechtvaardig was, en haar niet 
wilde openbaarlijk te schande 
maken, was van wil haar 
heimelijk te verlaten. En alzo 
hij deze dingen in den zin had, 
zie, de engel des Heeren 
verscheen hem in den droom, 
zeggende: Jozef, gij zone 
Davids, zijt niet bevreesd 
Maria, uw vrouw, tot u te 
nemen; want Hetgeen in haar 
ontvangen is, Dat is uit den 
Heiligen Geest. En zij zal een 
Zoon baren, en gij zult Zijn 
Naam heten JEZUS; want Hij 
zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.”  Statenvertaling GBS 

 

“Jozef wilde de verloving verbreken. Maar omdat hij een goed man was, besloot hij het in 
stilte te doen om haar de schande te besparen.  Terwijl hij hierover lag na te denken, 
kreeg hij een droom en zag een engel van God naast zich staan. "Jozef, zoon van David", 
zei de engel, "u kunt gerust met Maria trouwen.  Zij is in verwachting door de Heilige 
Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent 'God redt'.” Het Boek 

 

In Lukas lezen wij over de geboorte van Johannes de 
Doper.  Luister naar wat zijn vader Zacharias zegt over 
zijn zoon in hoofdstuk 1 vers 76,77  
 

“En gij, kindeken, zult een profeet des 
Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor 
het aangezicht des Heeren vooruitgaan, om Zijn 
wegen te bereiden; Om Zijn volk kennis der 
zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden,”  
Statenvertaling GBS 

 
“En jij, kind, jij zult een profeet van de 
Allerhoogste God worden genoemd. Jij zult voor de 
Redder uitgaan om Zijn volk voor te bereiden op 
Zijn komst.  Jij zult hun vertellen dat zij gered 
kunnen worden door de vergeving van hun 
zonden.”  Het Boek 

 
 
 

 
 

Betlehem   www.HolyLandPhotos.org 

Trappen naar Calvarie  www.HolyLandPhotos.org 
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Hier wordt ons duidelijk wat deze redding inhoudt ‘verlossing van de zonden’.  De zondeval van in 
het begin van de Bijbel (Adam en Eva).  De zondeval + zonden daarna + zonden in de toekomst.  

God is dus niet alleen ‘met ons’ maar ‘red ons’ ook van de dood (als gevolg der zonde). 
 
De mannier waarop deze redding gebeurd, Kruis en Opstanding,  is voor de Joodse mens moeilijk te 
vatten.  Zij hadden zich meer gefocust op een aardse koning, niettegenstaande wat in hun eigen 

Schriften staat geschreven.  Laten wij echter niet vergeten dat zijn 2de komst wel in deze glorie zal 
zijn.  Als christenen dienen wij daar blijvende aandacht aan te besteden.  
 

Mocht je nog twijfelen of Hij enkel voor het Joodse volk kwam, dan geven wij hieronder even het 
woord aan Jesaja hoofdstuk 49 vers 6; 
 

“Verder zeide Hij: Het is te gering dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn om op te richten de 
stammen Jakobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U ook gegeven 
tot een Licht der heidenen, om Mijn Heil te zijn tot aan het einde der aarde.” Statenvertaling GBS 

 
"U zult meer doen dan alleen Israël bij Mij terugbrengen. Ik zal u stellen tot een licht 
voor alle volken van de wereld om ook hen te laten delen in mijn heil. Mijn heil zal tot 
aan de einden der aarde reiken."  Het Boek 

 

 
Zie ook Handelingen hoofdstuk 13 vers 47; 
 

“Want alzo heeft ons de Heere 
geboden, zeggende: Ik heb u 
gesteld tot een licht der 
heidenen, opdat gij zoudt zijn tot 
zaligheid, tot aan het uiterste der 
aarde.”  Statenvertaling GBS 

 
“want dat heeft de Here ons 
opgedragen. Hij zei: 'Ik heb U 
gemaakt tot een licht voor de 
niet-Joodse volken, om redding 
te brengen tot in de verste 
uithoeken van de aarde"   Het Boek 

 
 

 

Je zal opgemerkt hebben dat Jesaja veel profetieën heeft over Jezus Messias/Christus. De volgende 
tabel vonden wij op de website http://www.jezus-is-heer.be 

In de tabel staan profetieën uit het Oude Testamenten en de vervulling in het Nieuwe Testament. 
De tabel is lang, doch dit vormt een statement op zich. 

Profetie Oude Testament  Nieuwe Testament  

De Joden zouden de Messias verwerpen  Jesaja 6:9-10; 65:2  Johannes 5: 37-40; 12:37-40  

De Messias zou in gelijkenissen spreken  Jesaja 6:9-10  Matteüs 13:13-15 

De Messias zou uit een maagd geboren worden  Jesaja 7:14 Lucas 1:34-35; Matteüs 1:18 

Zijn Naam zou Immanuël zijn - God met ons  Jesaja 7:14  Matteüs 1:21-23  

De Messias zou God zijn - God met ons  Jesaja 7:14  1 Timoteüs 3:16  

De Messias heeft wijsheid van kindsbeen af  Jesaja 7:15  Lucas 2:40  

De Messias zou een struikelblok zijn voor de Joden  Jesaja 8:14  Matteüs 21:43-44  

Calvarie  www.HolyLandPhotos.org 
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De Messias zou in Galilea prediken  Jesaja 8:23  Matteüs 4:12-17  

De Messias zou een licht voor de heidenen / volken 
zijn  

Jesaja 9:1; 49:6  
Lukas 2:28-32; Handelingen 
13:47-48  

De geboorte van de Messias  Jesaja 9:5  Lukas 2:11  

De Messias zou Zoon van God zijn  Jesaja 9:5  Lucas 1:35  

De Messias zou zowel mens als God zijn  Jesaja 9:5  Johannes 10:30  

De Messias zou uit de eeuwigheid komen  Jesaja 9:5  Kolossenzen 1:17  

De Messias zou afstammen uit Isaï  Jesaja 11:1,10  Lucas 3:23-32  

De Geest des Heren zou op de Messias rusten  Jesaja 11:2; 61:1  Matteüs 3:16-17  

De Messias zou de Geest van wijsheid en verstand 
hebben  

Jesaja 11:2  Matteüs 13:54  

De Messias zou de Geest van raad en sterkte hebben  Jesaja 11:2  Matteüs 7:28-29  

De Messias zou de Geest van kennis en vreze hebben  Jesaja 11:2  Matteüs 11:27  

De Messias Zijn lust zou in de vreze des Heren zijn  Jesaja 11:3  Lucas 2:46-47  

De Messias zou niet afgaan op het uiterlijke  Jesaja 11:3  Johannes 2:24-25; 7:24  

De Messias zou over de armen in gerechtigheid 
spreken  

Jesaja 11:4  Marcus 12:41-44  

De Messias zou voor alle volken zijn  Jesaja 11:10; 49:1  
Handelingen 13:47-48; 1 
Timoteüs 2:4-6  

De Messias zou de sleutel van het huis Davids hebben  Jesaja 22:22  Openbaringen 3:7  

De Messias zou de dood (zonde) vernietigen  Jesaja 25:8  
Openbaringen 1:18 - 2 Timoteüs 
1:10  

De Messias zou de kostbare Hoeksteen zijn  Jesaja 28:16  1 Petrus 2:4-6  

De Messias zou de blinden genezen  Jesaja 35:5; 42:7  
Marcus 10:51-52 - Johannes 9:1-
7  

De Messias zou de doven genezen  Jesaja 35:5  Marcus 7:32-35  

De Messias zou de lammen genezen  Jesaja 35:6  
Matteüs 12:10-13 - Johannes 
5:5-9  

De Messias zou de stomme genezen  Jesaja 35:6  Matteüs 9:32-33; 15:30  

Iemand die roept in de woestijn zou de Messias 
voorafgaan  

Jesaja 40:3  Matteüs 3:1-4  

Hij (Johannes de Doper) zou de mensen voorbereiden  Jesaja 40:3  
Matteüs 3:11 - Lucas 1:17 - 
Johannes 1:29; 3:28  

De Messias zou God zijn  Jesaja 40:3  
Johannes 10:30 - Filippenzen 
2:5-7  

De Messias zou een herder zijn  Jesaja 40:11  Johannes 10:11 - Marcus 9:36-37  

De Messias zou ondersteund worden als Dienstknecht  Jesaja 42:1  Johannes 4:34; 5:30  

De Messias was Gods uitverkorene  Jesaja 42:1  Lucas 9:35; 23:35  

God heeft een welgevallen in de Messias  Jesaja 42:1  Matteüs 3:16-17  

De Geest des Heren zou op de Messias zijn  Jesaja 42:1  Matteüs 3:16-17  

De Messias zou de aandacht niet op Hem trekken  Jesaja 42:2  Matteüs 12:15-21  

De Messias zou omzien naar de verbrokenen  Jesaja 42:3  Matteüs 11:4-5; 12:15-20  

De Messias zou leiding krijgen van de Here  Jesaja 42:6  
Johannes 5:19-20; 8:29; 14:10-
11  

De Messias is het Nieuwe Verbond  Jesaja 42:6  Matteüs 26:28  

De Messias zou een Licht voor de natiën zijn  Jesaja 42:6  Johannes 8:12  

De Messias zou de eerste en de laatste zijn  Jesaja 44:6  Openbaringen 1:17-18  

De Messias al geroepen vanuit de moederschoot  Jesaja 49:1  Matteüs 1:20-21  

De Messias al bij naam genoemd vóór Zijn geboorte  Jesaja 49:1  Lucas 1:30-31  

De mond van de Messias zou zijn als een scherp 
zwaard  

Jesaja 49:2  
Openbaring 2:12-16; Johannes 
12:48  

De Messias zou beschermd zijn door God  Jesaja 49:2  Matteüs 2:13-15  

De Messias zou Gods dienstknecht zijn  Jesaja 49:5,6; 52:13  Johannes 17:4 ; 9:4; 14:31; 
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Romeinen 5:18-19  

De Messias brengt Israël terug tot God  Jesaja 49:5  Matteüs 15:24; 10:5-7  

De Messias palmen zouden een getuige zijn  Jesaja 49:16  Johannes 20:25-28  

De Messias zou Gods woorden spreken  Jesaja 50:4  Johannes 12:49; Matteüs 7:28-29  

De Messias zou niet weerspannig zijn  Jesaja 50:5  Johannes 12:27  

De Messias zou Zijn rug geven aan hen die Hem 
sloegen  

Jesaja 50:6  Matteüs 27:26  

De Messias zou bespuwd worden  Jesaja 50:6  Matteüs 26:67  

De Messias zou niet wijken van Zijn opdracht  Jesaja 50:7  Lucas 9:51-53  

De Messias zou gerechtvaardigd worden  Jesaja 50:8 SV  
1 Timoteüs 3:16; Hebreeën 8:32-
34  

De Messias zou compleet vertrouwen hebben in God  Jesaja 50:8-10  Johannes 11:7-10  

De Messias zou vanaf de bergen de goede boodschap 
brengen  

Jesaja 52:7  
Matteüs 5:1-7:29; Johannes 
14:31  

De Messias zou uitermate verhoogd worden  Jesaja 52:13  Filippenzen 2:9-11  

Het gezicht van de Messias zou misvormd worden  Jesaja 52:14  Matteüs. 26:67-68; 27:26-30  

De Messias zou de volken verzoenen met God  Jesaja 52:15  Openbaring1:5  

Zijn eigen volk zou de Messias niet geloven  Jesaja 53:1  Johannes 12:37-38  

De Messias zou als een gewoon mens komen  Jesaja 53:2-3  Filippenzen 2:7-8  

De Messias zou veracht worden  Jesaja 53:3  Lucas 4:28-29  

De Messias zou door mensen verlaten worden  Jesaja 53:3  Matteüs 27:21-23  

De Messias zou een man van smarten en ziekten zijn  Jesaja 53:3-4  

Lucas 6:17-19; 19:41-42; 
Matteüs 8:16-17; 26:37-
38;27:46;  
1 Petrus 2:24; 3:18  

Men zou de Messias houden voor één door God 
geslagene  

Jesaja 53:4  Matteüs 27:41-43  

De Messias zou onze overtredingen dragen  Jesaja 53:5  Lucas 23:33; Hebreeën 9:28  

De Messias zou om onze ongerechtigheden verbrijzeld 
worden  

Jesaja 53:5  
Kolossenzen 1:20; Efeziërs 2:13-
18  

De striemen van de Messias zou genezing brengen  Jesaja 53:5  Matteüs 27:26; 1 Petrus 2:24  

De Messias zou de zonde dragen en vrede brengen  Jesaja 53:5-6  Galaten 1:4  

De Messias zou mishandeld worden  Jesaja 53:7  Matteüs 27:27-31  

De Messias zou als een lam Zijn mond niet opendoen  Jesaja 53:7  Matteüs 27:12-14  

De Messias zou Gods Offerlam zijn  Jesaja 53:7  Johannes 1:29; 19:14-18  

De Messias zou verdrukking en gericht dragen  Jesaja 53:8  
Matteüs 26:47-27:31; 27:1,22; 
Johannes 18:13-22; Lucas23:11  

De Messias zou gedood worden  Jesaja 53:8  Matteüs 27:35  

De Messias zou de plaag voor het volk dragen  Jesaja 53:8  1 Johannes 2:2 , Hebreeën 9:28  

De Messias zou begraven worden in het graf van een 
rijke  

Jesaja 53:9  Matteüs 27:57  

De Messias zou onschuldig zijn  Jesaja 53:9  
Johannes 18:38; Lucas 23:33-
34;1 Petrus 2:21-22  

De Messias zou Gods wil volbrengen, sterven voor de 
mens  

Jesaja 53:10  
Johannes18:11; Romeinen 3:23-
26  

De Messias was een Zondeoffer  Jesaja 53:10  Matteüs 20:28; Efeziërs 5:2  

De Messias zou opstaan uit de dood en leven  Jesaja 53:10  
Marcus 16:16, Openbaring 1:17-
18  

De Messias brengt Gods voornemen tot succes  Jesaja 53:10  
Johannes 17:1-5; Openbaring 
5:12  

God is voldaan met het lijden van de Messias  Jesaja 53:11  Johannes 12:27; Matteüs 27:46  

De Messias zou velen rechtvaardigen  Jesaja 53:11  Romeinen 5:8-9  
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De Messias zou beloond worden  Jesaja 53:12  Matteüs 28:18  

De Messias zou vrijwillig Zijn leven afleggen voor de 

mensheid  
Jesaja 53:12  Lucas 23:46  

De Messias zou onder de misdadigers gerekend 
worden  

Jesaja 53:12  Lucas 23:32  

De Messias deed voorbede voor de overtreders  Jesaja 53:12 ; Psalm 109:4  Lucas 23:34  

De Messias opgewekt door God  Jesaja 55:3  Handelingen 10:40-41; 13:34  

De Messias zou een getuige zijn  Jesaja 55:4  Johannes 3:10-12; 18:37  

De Messias zou Middelaar zijn tussen God en mensen  Jesaja 59:16-17  
Matteüs 10:32-33; Romeinen 
8:34  

De Messias zou tot Sion komen  Jesaja 59:20  Lucas 2:38; Johannes 10:11  

De Messias zou het Goede Nieuws verkondigen  Jesaja 61:1-3  Lucas 4:18-21  

De Messias zou te hulp komen  Jesaja 63:5  
Johannes 3:17; Kolossenzen 
2:13-15  

De Messias zou Zich openbaren aan een volk die er 
niet om vroegen  

Jesaja 65:1  
Matteüs 15:22-28; Romeinen 
10:18-20  

De Messias uit het zaad van een vrouw  Genesis 3:15  
Galaten 4:4; Lucas 2:7; 
Openbaring 12:5  

De Messias zou het Beloofde zaad van Abraham zijn  Genesis 17:8; 12:3  
Handelingen 3:25; Matteüs 1:1; 
Lucas 3:34  

Het beloofde zaad van Isaak  Genesis 17:19  Matteüs 1:2; Lucas 3:34  

Het beloofde zaad van Jacob  
Genesis 28:14;  
Numeri 24:17  

Lucas 3:34; Matteüs 1:2  

De Messias komt uit de stam Juda  Genesis 49:10  Lucas 3:33; Matteüs 1:2-3  

De Messias zou de troon van David opvolgen  
Jesaja 9:7; 11:1-5;  
2 Samuël 7:13  

Matteüs 1:1;1:6  

De Messias zou geboren worden in Bethlehem  Micha 5:1-2  Matteüs 2:1,6; Lucas 2:4-7  

De geboorte van de Messias aangekondigd  Daniël 9:25  Lucas 2:1-3,7  

Een kindermoord te Rama  Jeremia 31:15  Matteüs 2:16-18  

Vlucht naar Egypte  Hosea 11:1  Matteüs 2:14-15  

Een Profeet zou verschijnen  Deuteronomium 18:15  
Johannes 6:14; 1:45; 
Handelingen 3:19-26  

Een priester als Melchizedek  Psalm 110:4  Hebreeën 6:20; 5:5-6; 7:15-17  

Zijn triomferende intocht  Zacharia 9:9; Jesaja 62:11  Johannes 12-14; Matteüs 21:1-11  

Verraden door een vriend  Psalm 41:9-10  
Marcus 14:10,43-45; Matteüs 
26:14-16; Johannes 13:18  

Verkocht voor 30 zilverstukken  Zacharia 11:12-13  Matteüs 26:15; 27:3-10  

Het verraadgeld teruggegeven voor aankoop van het 
Pottebakkerveld  

Zacharia 11:13  Matteüs 27:3-10  

De plaats van Judas ingenomen  Psalm 109:7-8  Handelingen 1:16-20  

Valse getuigen beschuldigen Jezus  Psalm 27:12; 35:11  Matteüs 26:60-61  

Gehaat zonder oorzaak  Psalm 69:4;109:3-5  Johannes 15:23-25  

Handen en voeten doorboord  
Psalm 22:16;  
Zacharia 12:10  

Johannes 20:27; 19:37; 20:25-26  

Bespot en beledigd  Psalm 22:6-8  
Matteüs27:39-44; Marcus 15:29-
32  

Gal en azijn gegeven  Psalm 69:21  
Johannes 19:29; Matteüs 
27:34,48  

De zijde van de Messias wordt doorstoken  Zacharia 12:10  Johannes 19:34  

Soldaten werpen het lot over Zijn kleed  Psalm 22:18  Marcus 15:24; Johannes 19:24  

Geen Been zal gebroken worden  
Psalm 34:20;  
Exodus 12:46  

Johannes 19:33  

Zijn opstanding  Psalm 16:10  Matteüs 28:9; Lucas 24:36-48  

Zijn hemelvaart  Psalm 68:8  Lucas 24:50-51;Handelingen 1:9  
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Discussie met de Farizeeën  Psalm 110  Matteüs 22:41  

De Messias is gehoorzaam aan het Verbond  Jeremia 7:21  
Hebreeën 10:1; Kolossenzen 
2:16-17  

Zijn bloed doet verzoening  
Leviticus 17:11; 1:4;3:2;  
Numeri 8:12  

Hebreeën 13:11-12  

Een ster zou opgaan  Numeri 24:17  Matteüs 2:2  

De Messias zou door God verlaten worden  Psalm 22:1  Matteüs 27:46  

 

Deze profetieën zijn niet alle profetieën die Jezus vervulde. De kans dat één persoon 
zoveel profetieën kan vervullen is oneindig klein. Jezus was en zal de Enige zijn die 
daartoe ooit in staat was. Een grote troost en hoop voor ons, als Hij deze allemaal heeft 
vervuld, dan zal Hij ook de resterende profetieën vervullen. Daarom Maranata - Kom 
Jezus !                                                                                                                     www.jezus-is-heer.be 

 

Namen van Jezus 
 
In de vorige paragraaf hadden wij het al even over de naam van Jezus.  Jezus had vele namen die op 

hem betrekking hadden.  Ik maak hier dan ook gebruik van de website; 
http://www.ontdekjezus.nl/namen-van-jezus  
 
 

 
 

www.ontdekjezus.nl 

 
 

Immanuël 

Tekstverwijzing: Jesaja 7:14-8:8; Matteüs 1:23 
Bijpassende titels: de Eniggeboren Zoon (Johannes 1:18) 
Betekenis: Jezus is God met ons. 
Uitleg: Jezus kwam naar deze aarde om één van ons te worden, zodat wij voor altijd bij 
God kunnen zijn.                       
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Eeuwige Vader 

Tekstverwijzing: Jesaja 9:5 
Bijpassende titels: het Begin der Schepping Gods (Openbaring 3:14) 
Betekenis: Jezus is eeuwig. 
Uitleg: Jezus had geen begin en heeft geen eind. Hij is de oorsprong van tijd, ruimte en 
de hele schepping. 

 

God 

Tekstverwijzing: Johannes 1:1, 14-18; Romeinen 9:5; Titus 2:13; Hebreeën 1:8 
Bijpassende titels: de Volheid van God (Kolossenzen 2:9) 
Betekenis: Jezus is God. 
Uitleg: Jezus is in zijn natuur gelijk aan God en de gehele volheid Gods is in Hem. Hij is 
onze aanbidding waard. 

 

Jezus 

Tekstverwijzing: Matteüs 1:21 
Bijpassende titels: Yeshua (Joshua) 
Betekenis: Jezus redt. 
Uitleg: Jezus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse ‘Yeshua’ (Joshua). De naam 
Betekent: ‘YaHWeH is redding. 

 

Opstanding en het leven 

Tekstverwijzing: Johannes 11:25 
Bijpassende titels: de Levende (Openbaring 1:18) 
Betekenis: Jezus is het leven. 
Uitleg: Christus is het leven zelf. De dood kon Hem niet vasthouden, noch kan het iemand 
vasthouden die in Hem is/Hem toebehoort. 

 

Lam van God 

Tekstverwijzing: Johannes 1:29, 36; 1 Petrus 1:19; Openbaring 5:6-12; 7:17 
Bijpassende titels: Offer, Paaslam, Verzoening, Slachtoffer (Hebreeën 10:10; 1 Korintiërs 
5:7; 1 Johannes 2:2; Efeziërs 5:2) 
Betekenis: Jezus is ons offer. 
Uitleg: Jezus is de vervulling van het gehele offersysteem (Hebreeën 7:26-29), speciaal 
als ons Paaslam. Als het Lam van God betaalt Jezus’ offer voor onze zonden uit het 
verleden, het heden en de toekomst. 
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Koning der koningen 

Tekstverwijzing: Openbaring 17:14 
Bijpassende titels: Koning, Koning van Israël, Koning der Joden, Here der heren, Meester, 
Vorst, Zalige en Enige Heerser (Matteüs 21:5; Johannes 1:50; Matteüs 2:2; Openbaring 
19:16; Lucas 8:24; Daniël 9:25; 1 Timoteüs 6:15) 
Betekenis: Jezus is Koning over alles. 
Uitleg: Christus is de Koning over alle koningen en heersers. Als onderdanen in Zijn 
Koninkrijk, behoort Hem onze loyaliteit toe. 

 

Licht van de wereld 

Tekstverwijzing: Johannes 8:12 
Bijpassende titels: het Licht, de Afstraling Zijner Heerlijkheid (Johannes 1:4-5; Hebreeën 
1:3) 
Betekenis: Jezus is het Licht. 
Uitleg: Jezus’ afstraling openbaart God. Als je Jezus kent, weet je en zie je wie God is. Zij 
die Hem volgen, zullen niet in de duisternis wandelen (Johannes 8:12) 

 

Vredevorst 

Tekstverwijzing: Jesaja 9:5 
Bijpassende titels: Vrede, Koning van Salem (Efeziërs 2:14; Hebreeën 7:1-2) 
Betekenis: Jezus is onze vrede. 
Uitleg: Christus is onze vrede. Hij heeft het conflict tussen God en de mens beëindigd 
door Zijn dood aan het kruis. Hij heeft ons ook innerlijke vrede gegeven door de liefde die 
in onze harten geplant is door Zijn Geest. 

 

Heiland 

Tekstverwijzing: Lucas 1:47-2:11; Johannes 4:42; 1 Johannes 4:14 
Bijpassende titels: De Leidsman der Behoudenis, Verlosser, Hoorn des Heils, Heil 
(Hebreeën 2:10; Romeinen 11:26; Lucas 1:69; 2:30) 
Betekenis: Jezus is onze redding. 
Uitleg: Christus is de Redder van de wereld, die gekomen is om ons te redden van de 
macht van de dood. Hij is degene die het verlorene zoekt en redt. 
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Zoon van God 

Tekstverwijzing: Lucas 1:35; Hebreeën 4:14 
Bijpassende titels: de Eniggeborene, Zoon des Allerhoogste, Erfgenaam (Johannes 
1:14,18; Lucas 1:32; Hebreeën 1:2) 
Betekenis: Jezus is van nature de Zoon van God. 
Uitleg: Christus is de enige ‘natuurlijke’ Zoon van God, wat betekent dat Hij volledig deelt 
in de Goddelijke natuur. Wij worden door het zoonschap Gods kinderen en beërven de 
gehele schepping in en met Christus. 

 

 

Messias 

Tekstverwijzing: Daniël 9:25; Johannes 1:42; 4:25 
Bijpassende titels: Christus, de Gezalfde (Matteüs 1:16; Psalm 2:1-2) 
Betekenis: Jezus is de Messias. 
Uitleg: Messias is het Hebreeuwse woord dat in het Grieks vertaald wordt als Christus. 
Beide woorden betekenen ‘de Gezalfde’ (iemand die speciaal door God is uitgekozen voor 
Zijn plan en doel). 

 

YaHWeH 

Tekstverwijzing: Jesaja 40:3-5; Matteüs 3:3; 28:19; Filippenzen 2:6-11; Exodus 3:14 
Bijpassende titels: IK BEN; die was, die is en die komt (Marcus 6:50; Lucas 21:8; 
Johannes 8:24,28,58; Openbaring 4:8) 
Betekenis: Jezus heeft Gods naam. 
Uitleg: De heilige naam ‘YaHWeH’ betekent: ‘Hij die is.’ Het drukt het idee uit dat alleen 
God een zelf-bestaand wezen is. De naam was zo heilig dat de Joden hem niet hardop 
uitspraken. 
 

 

 

Synagoge Kafarnaüm  www.HolyLandPhotos.org 
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Vader, Zoon en Heilige Geest – Hoe deze eenheid begrijpen 
 

Nog niet zo lang geleden vroeg een collega hoe hij nu eigenlijk Vader, Zoon en Heilige Geest als één 
God moest zien.  Met een soort van voorbeeld heb ik hem proberen duidelijk te maken dat hij aan 
een zendmast moest denken.  Deze zendmast zend uit.  Er gaan golven naar een ontvanger.  Een 

televisie geeft beeld.  De zendmast is de Vader, de golven de Heilige Geest, het televisiebeeld Jezus 
en toch vormt dit alles één geheel.  Misschien een beetje ongelukkig uitgedrukt doch hij was 
ontvankelijk voor mijn uitleg.  Misschien is het voor hem een doorstart naar meer helderheid. 

 
Eerst moeten wij Jezus historisch als mens aanvaarden.  Laat niemand daar aan twijfelen a.u.b. 
Onze eigen jaartelling is op Hem gebaseerd,  er zijn archeologische vondsten en meerdere 

geschriften (Flavius Josephus, Tacitus, Plinius de Jongere, Suetonius, Lucianus van Samosata e.a.) 
buiten de Bijbel bevestigen dit, als dat voor sommige lezers nog nodig moest zijn.   
Je kan op de website www.bijbelcollege.nl bij de starters cursus een mooie uiteenzetting lezen onder 
de titel ‘Heeft Jezus echt bestaan’.   

Het ganse aanbod van deze website is trouwens ten zeerste aan te raden .  
 

Jezus is geboren uit de Maagd Maria (een mens).  Jezus is geboren ten volle mens, met alle 
gevoelens van ons.   
 

 
Wij lezen hieronder de aankondiging van de geboorte van Jezus, Lukas hoofdstuk 1 vers 26 tot 38; 
 

Aankondiging van Jezus' geboorte  
 
“En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galiléa, 
genaamd Nazareth; Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was 
Jozef, uit het huis Davids; en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar 
ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u, gij zijt 
gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn 
woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: 
Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht 
worden en een Zoon baren, en zult Zijn Naam heten JEZUS. Deze zal groot zijn en de 
Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God de Heere zal Hem den troon Zijns 
vaders Davids geven; En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en 
Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, 
dewijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal 
over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat 
Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabet, 
uw nicht, is ook zelve bevrucht 
met een zoon in haar ouderdom; 
en deze maand is haar, die 
onvruchtbaar genaamd was, de 
zesde. Want geen ding zal bij 
God onmogelijk zijn. En Maria 
zeide: Zie, de dienstmaagd des 
Heeren; mij geschiede naar uw 
woord. En de engel ging weg 
van haar.”  Statenvertaling GBS 

 

Nazaret  www.HolyLandPhotos.org 
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“Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazareth, 
een dorp in Galilea.  Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een 
zekere Jozef, die nog van koning David afstamde.  Gabriël kwam bij haar binnen en zei: 
"Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!”  Maria raakte 
daardoor in de war en werd bang. Zij vroeg zich af wat hij bedoelde.  “Wees niet bang, 
Maria", zei de engel, "want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen.  U zult 
zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven.  Hij zal een groot 
man zijn en 'Zoon van de Allerhoogste God' worden genoemd. God, de Here, zal Hem de 
troon van Zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en 
aan Zijn regering zal geen einde komen."Maar hoe kan ik een kind krijgen?" vroeg Maria. 
"Ik ben nog maagd." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over u komen. U zult 
zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van 
God worden genoemd.  Ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U 
weet dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu verwacht zij een zoon. Zij is al in haar 
zesde maand.  Voor God is niets onmogelijk. Wat Hij zegt, gebeurt."Goed", zei Maria, "de 
Here mag met mij doen wat Hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd." 
Daarop ging de engel weg.”   Het Boek 

 
 

Maria is begenadigd, de Heere is met haar, zij is gezegend onder de vrouwen, zij heeft genade bij 
God gevonden, zij zal een Zoon baren, de Heilige Geest komt over haar.  In de kanttekening bij Lukas 
1 vers 28 van de Statenvertaling lezen wij dat Maria de moeder is die de Messias ter wereld zal 

brengen.   
 
 
 
 
“Namelijk omdat gij de eer en 
den zegen van God uit genade 
zult hebben, dat gij de moeder 
zult zijn die den Messias ter 
wereld zal brengen. Zie vss. 42, 
43.” 
 
 
 
 

 
 
Elisabeth noemt Maria in vers 43 dan ook “de moeder mijns Heeren”.  Zie hieronder het vers; 

 
“En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?”  Statenvertaling GBS 

 

“Wat een eer dat de moeder van mijn Here bij mij op bezoek komt.”  Het Boek 

 
Door geloof in Jezus zijn wij kinderen van God geworden en met het algemeen priesterschap 
bedeeld.  Jezus is onze broer.  Als wij door ons geloof kinderen van God mogen zijn, een zoon of 

dochter, en Jezus mijn broer, waarom zou Maria dan niet mijn moeder mogen zijn.  Maria werd 
uitgekozen door God, overschaduwd door de Heilige Geest en baarde de Mensenzoon, toen reeds 
God.  Zij bleef bij haar Zoon tot onder het Kruis. 

 
Even tussenin iets over Het Kruis.  Een geruime tijd terug, nog zoekende naar de ware natuur van 
God, was het kruis met Jezus in mijn gedachten.  Afvragend wie is dit toch juist?  Alleen een goed 

mens, en dan…  Iemand die van God gezonden is?  Sommige zeggen Zijn Zoon.  Welke Vader stuurt 

Nazaret  www.HolyLandPhotos.org 
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Zijn Zoon voor zoiets.  Stilaan werd mij geopenbaard deze Mens is God.  Wie anders zou Hij zijn.  
Vooral Zijn lijden aan Het Kruis trof mij.  Een God die mee lijdt.  Waar kom je dat op deze manier 

tegen.  Tot waar mij dit geleidt heeft ziet u nu. 
 
Het is allemaal begonnen toen mijn echtgenote een oud boekje over Bijbelse geschiedenis aan mij 
gaf om te lezen.  Dit boekje had ze zelf als kind gekregen in een rusthuis met nonnen.  Verder ga ik 

hierop niet in, het gaat hier niet over mij. 
 
Nu, Maria.  Wanneer Jezus haar van op het Kruis aanduid als moeder van zijn discipel Johannes 

mogen we haar beschouwen als onze moeder.  Zij is ook onze zuster.  Zij is onze moeder en zuster in 
het geloof.   
 

Johannes hoofdstuk 19 vers 26 en 27; 
 
“Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot 
Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En 
van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.”  Statenvertaling GBS 

 

“Jezus zag Zijn moeder staan bij Johannes, Zijn beste vriend.  "Kijk, hij is uw zoon", zei 
Hij tegen haar. En tegen Johannes zei Hij: "Zij is uw moeder." Van toen af aan nam 
Johannes haar bij zich in huis.”  Het Boek 

 
 

Jezus werd geboren als volledig mens.  Als ‘Mensenzoon’.  Deze bewoording komt 10 tallen keren 

voor in de Bijbel.  Deze menswording wordt het best uitgedrukt in Johannes hoofdstuk 1 vers 14 
 
“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.”  Statenvertaling GBS 

 
“En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol 
vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige 
Zoon van de hemelse Vader.”  Het Boek 

 
 
 

 
 

Kruisafneming  www.HolyLandPhotos.org 
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Wij lezen ook 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 2 en 3 
 

“Hieraan kent gij den geest Gods: 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.”  Statenvertaling GBS 

 
“Hieraan kunnen wij weten of Gods Geest spreekt: Ieder die erkent dat Jezus Christus 
een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de Geest van God.  Ieder die dat 
ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat 
hij komen zou, maar die nu al in de wereld aktief is.”  Het Boek 

Als kanttekening bij ‘in het vlees gekomen’ lezen wij; 

 
“Dat is, de menselijke natuur heeft aangenomen, om ons als de enige Middelaar in 
dezelve met God te verzoenen. Zie Joh. 1:14. Rom. 1:3. Dit is het voornaamste hoofdstuk 
der christelijke religie, en als een hoofdsom derzelve. Zie Matth. 16:16. Mark. 8:29. Joh. 
20:31. Rom. 1:3, 4. Daaruit blijkt dat Hij de Zone Gods geweest is eer Hij de menselijke 
natuur heeft aangenomen.” 
 

Wij hebben het nog niet gehad over 
‘Zoon van God’. Dit wil zeggen dat 
Jezus een geestelijke verwantschap 

heeft met de Vader/God.  Hij gaat uit 
van de Vader binnenin. Wij lezen dit 
in de Bijbel o.a. bij Lukas Hoofdstuk 1 

vers 35; 
 
“En de engel antwoordende zeide 
tot haar: De Heilige Geest zal 
over u komen, en de kracht des 
Allerhoogsten zal u 
overschaduwen; daarom ook, dat 
Heilige, Dat uit u geboren zal 
worden, zal Gods Zoon genaamd 
worden.”  Statenvertaling GBS 

 
“De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door 
de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd.”  
Het Boek 

 

Wij lezen Mattheüs hoofdstuk 11 vers 27 in deze context; 
 
“Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de 
Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon en dien het de Zoon wil openbaren.”  
Statenvertaling GBS 

 
"Mijn Vader heeft Mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de Zoon echt kent. En Ik ben 
de enige die de Vader echt kent. En ook de mensen die Ik heb laten zien wie Hij is, 
kennen Hem.”     Het Boek 

 

 
 
 

Berg van de Zaligsprekingen  www.HolyLandPhotos.org 

Berg der Zaligsprekingen  www.HolyLandPhotos.org 



Scriptie Yarah Bijbel College  bladzijde 24/30 
 

Jezus is innerlijk identiek aan de Vader.  Enkel als mens maakt Hij het verschil met de Vader.        
God was niet de Vader van Jezus in de zin dat Maria en God  Zijn ouders waren.  Maria was Zijn 

moeder als mens en Jozef zijn aardse zorgvader.  Door de Heilige Geest was Gods Geest geboren in 
de mens die uit Maria geboren werd.  Jezus wordt de ‘Zoon van God’ genoemd omdat Hij de 
manifestatie/incarnatie van God in menselijke vorm is. 
 

Het is ongelofelijk maar waar.  God komt bij ons in het vlees om ons te verlossen, de relatie met hem 
te herstellen, de satan te verslaan als mens en volledig mens.  Met volledig mens bedoelen wij, met 
alle eigenschappen van het mens-zijn.  Hij voelde alle emoties.  Hij voelde de angsten.  Hij was 

kwaad (Tempelreiniging).  Hij was moe.  Hij had honger en dorst.  Hij voelde de pijn.  Hij voelde de 
verlatenheid.  En weet u ! 
 

Hij had op elk moment aan dit alles kunnen ontsnappen.  Want HIJ IS GOD!!!  Beseft u dat goed.  
Hou dit altijd in gedachte!!! 
 

 

 
 
 

Weet u dat God ooit zei “dat Hij beter de mens niet gemaakt had”.  Ik kan Hem in die gedachte 
alleen maar bijstaan.  Wij laten hier even de verzen volgen Genesis hoofdstuk 6 vers 6 en 7; 
 

“Toen berouwde het den HEERE dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het 
smartte Hem aan Zijn hart. En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, 
verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot 
het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij dat Ik hen gemaakt heb.”     
Statenvertaling GBS 

 
“Daarom had Hij er verdriet van dat Hij hen had geschapen. Zijn onderdanen 
ontspoorden en Hij was er intens verdrietig over.  Hij zei: "Ik zal ze uitroeien. Niet alleen 
de mensen, maar ook alle dieren, kruipende dieren en de vogels. Ik had ze nooit moeten 
maken."  Het Boek 

 
Dit toont aan dat God niet altijd zoete broodjes bakt.  Al zouden wij dat wel willen. 
 

U kent het verhaal van Noach en zijn familie die gespaard worden door God om Noah’s 
rechtschapenheid. 

Getsemane   www.HolyLandPhotos.org 
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In Genesis hoofdstuk 8 vers 21 lijkt God toch wat wroeging te hebben van deze massale schoonmaak 

en zegt; 
 
“ en de HEERE zeide in Zijn hart: 
Ik zal voortaan den aardbodem 
niet meer vervloeken om des 
mensen wil, want het gedichtsel 
van des mensen hart is boos van 
zijn jeugd aan; en Ik zal 
voortaan niet meer al het 
levende slaan, gelijk als Ik 
gedaan heb.”  Statenvertaling GBS 

 
"Ik zal nooit meer zoiets doen. 
Nooit zal Ik de aarde meer zo 
zwaar vervloeken en alle 
levende wezens vernietigen. Ook 
al is de mens vanaf zijn vroegste 
jeugd geneigd het slechte te 
doen en zondigt hij nog zoveel.”  
Het Boek 

 
Dit is een onvoorwaardelijke belofte.  Hiermee nam Hij ook een zeer zware last op zich.  Moest God 

dit toen niet gezegd hebben,  had de mens al dikwijls mogen pootje baden . 
 
Hij heeft er echter voor gekozen om het ultieme offer te brengen voor zijn schepping.   

ZELF  ALS  VOLMAAKT  MENS  JEZUS (MENS/GOD)  ZICH  LATEN  FOLTEREN  EN  DODEN  
OM  TERUG  OP  TE  STAAN  OM  ALZO  DE  DOOD  TE  OVERWINNEN!!! 
Alleen Hij-in-Jezus kon dit.  Hij nam hierbij al onze zonden op zich.  Als wij in Hem geloven en in wat 

Hij voor ons gedaan heeft, zullen wij leven bij Hem.  Onze dood is niet het einde als wij dit tranendal 
verlaten.  Er wacht ons een betere toekomst. 
 

Wat moet Hij nog !!! 
 
 

Jezus, is God 
 

Jezus, is God. Wij laten hier onmiddellijk Bijbelverzen op u los die bevestigen dat Jezus God is. Deze 
woorden komen ‘uit het Woord van God’ de Bijbel.  Wij noteren hier enkel de Statenvertaling GBS. 
 

Johannes  1:1   
 
“IN den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” 
 
 
Johannes  1:14  
 
“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.” 
 
 
 

Heilig Graf  Kerk  www.HolyLandPhotos.org 
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Johannes  10:30 
 
 “Ik en de Vader zijn één.” 
 
 
 
Jesaja 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;” 
 
 
 
Johannes  20:28  

 
“En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God.” 
 
 
 
Johannes  8:58  

 
“Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.” 
 
 
 
Openbaring  1:8  

 
“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, 
en Die komen zal, de Almachtige.” 
 
 
 
Exodus 3:14  
 
“En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de 
kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden.” 
 
 
 
 
Matteus  28:19  
 
“Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des 
Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.” 
 
 
 
Kollosenzen  2:9  

 
“Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;” 
 
 
 

http://www.kingjamesbibleonline.org/John-10-30/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Isaiah-9-6/
http://www.kingjamesbibleonline.org/John-20-28/
http://www.kingjamesbibleonline.org/John-8-58/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Revelation-1-8/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Exodus-3-14/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Matthew-28-19/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Colossians-2-9/
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1 Timotheus  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.” 
 
 
 
Johannes  14:9-10  

 
“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?” 
 
“Gelooft gij niet dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot 
ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve 
doet de werken.” 
 
 
Jesaja  43:10-11  
 
“Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; 
opdat gij het weet en Mij gelooft en verstaat, dat Ik Dezelfde ben, dat vóór Mij geen God 
geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.  Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland 
behalve Ik.” 
 
 
Psalmen  2:12 
 
“Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn 
maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.” 
 
 
 
Fillipenzen  2:5-10 
 
“Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, Die in de gestaltenis Gods 
zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn, Maar heeft Zichzelven vernietigd, 
de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk 
geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, 
gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem 
ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam 
is, Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel, en 
die op de aarde, en die onder de aarde zijn,” 
 
 

 
 

 

http://www.kingjamesbibleonline.org/1-Timothy-3-16/
http://www.kingjamesbibleonline.org/John-14-9/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Isaiah-43-10_43-11/
http://www.kingjamesbibleonline.org/Psalms-2-12/


Scriptie Yarah Bijbel College  bladzijde 28/30 
 

Op de website www.jezus-is-heer.be  vinden wij een opmerkelijk gegeven wat stimuleert om de Bijbel 
op allerlei manieren te bestuderen. (het citaat is iets ingekort door mij) 

 
 
Gods verlossingplan in Genesis 5 geopenbaard  
 
In Genesis 5 vinden we het geslachtsregister van Adam tot Noach. Als we de Hebreeuwse 
namen vertalen naar het Nederlands ontdekken we reeds het verlossingsplan van God. 
God wil vanaf het begin duidelijk maken dat Hij niet wil dat de mens verloren gaat !  
 
1. Adam : Betekent: “MENS”.  
2. Set: Betekent: “IS AANGEWEZEN”.  
3. Enos : Betekent: “STERFELIJK, MISERABEL”  
4. Kenan: Betekent: “ZORGEN - TREURZANG”  
5. Mahalalel: Betekent: “DE GEZEGENDE EN GEPREZEN GOD”  
6. Jered: Betekent: “ZAL NAAR BENEDEN KOMEN”  
7. Henoch: Betekent: “LERAAR”  
8. Methusalem : Betekent: “ZIJN DOOD ZAL BRENGEN”  
9. Lamech: Betekent: “WANHOPIGE, ONTREDDERDE”  
10. Noach: Betekent “RUST”  
 
Als we de namen nu achter elkaar in hun Nederlandse betekenis lezen, krijgen we het 
volgende Goede Nieuws.  
 

(De) mens is aangewezen (tot) sterven en zorgen, (maar) de 
gezegende God zal naar beneden komen (als) Leraar (en) Zijn dood 
zal de wanhopige rust (geven).  
 
Hier openbaart God al Zijn verlossingsplan voor de mensheid vanuit het geslachtsregister 
van Adam. Elke naam, elk getal, elke plaats, elk detail, elke komma, in de Bijbel is er voor 
onze lering, ontdekking en verbazing. Waarlijk, onze God is een geweldige God!  
 
Al vanaf de eerste hoofdstukken van Genesis ontvouwde God Zijn Reddingsplan voor de 
mensheid. 
 
Een Liefdesverhaal geschreven in bloed op een houten kruis dat 2000 jaar geleden werd 
opgericht in Judea.    
 
Daar is God in Christus naar beneden gekomen en heeft het offer gebracht dat nodig was 
om Zijn rust in te gaan.  
 
Neem Gods offer aan.  
 
Geloof in Jezus!                                                                                                    www.jezus-is-heer.be 

 

Alvorens tot de conclusie over te gaan willen wij danken voor de inspanningen van Yarah Bijbel 
College en citeren uit de Scofield cursus les 31. 
 

1 Kor. 10:16-17; 
“Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een 
gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een 
gemeenschap met het lichaam van Christus? 17 Omdat het één brood is, zijn wij, hoe 
velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood”. 
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Het maakt niets uit tot welke denominatie, welke kerkrichting wij ook behoren, voor een 
ieder die getuigen kan dat hij/zij tot bekering is gekomen zullen wij als broeders en 
zusters moeten accepteren. Elk mens dat belijden kan dat deze door het bloed van de 
Heer Jezus Christus is gered behoord tot de Gemeente van de Heer Jezus en daarmee 
behouden.                                                                                                               Scofieldcursus les 31 
 

Conclusies, samenvatting 
 

Wij hebben gesproken over ‘God met ons’ en van de ‘God die red’.   

 
Reeds vanaf Genesis 3:15 is Gods reddingsplan in werking.   
 

Wij hebben gesproken over de menselijke onmacht tot herstel van de breuk met God.   
 
De Messias/Christus, de Hoeksteen, de Toetssteen, de Steen des aanstoots werden verwoord. 

 
De naam ‘Zoon van God’ geeft de innerlijke geestelijke gelijkheid weer van de ‘Mensenzoon’ Jezus 
met God. 

 
‘Jezus, God is’.  Jezus is de Christus/Messias.  Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één.   
 
Wij hadden het heel kort kunnen verwoorden, maar het moesten minimaal 10.000 woorden zijn.  

 
Wanneer Jezus in de Bijbel zelf zegt tegen ons; 

 
“Ik en de Vader zijn één”.  (  Joh.   10:30  ) 

 

Dan zeg ik; 
 
“Mijn Heere en mijn God.  (  Johannes  20:28  ) 
 
Mag zijn antwoord dan zijn; 
 
“zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.”        
(  Johannes  20:29    )       
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pantocrator    www.HolyLandPhotos.org 
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Bronvermelding(en) 

- Bijbelvertaling  -  Statenvertaling GBS 

- Bijbelvertaling  -  Het Boek 
- http://getrouwevertaling.nl/ over de Statenvertaling 
- Over Het Boek de Parallel Bijbel (Statenvertaling & Het Boek) 

- www.HolyLandPhotos.org  -  de foto’s 
- www.bijbelencultuur.nl over de Hoeksteen 
- www.oudesporen.nl over de Toetssteen 

- www.jezus-is-heer.be tabel profetieën Messias en vervulling 
- www.ontdekjezus.nl over de namen van Jezus 
- www.jezus-is-heer.be  Gods verlossingsplan in Genesis 5 

- Yarah Bijbel Cursus 
- De Heilige Geest ! 


