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Wat is een getuige? 
George Zeller, http://www.middletownbiblechurch.org/mevangel/whiswit.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV; soms SV 1977) 
Vertaling, inlas, voetnoten door M.V. 

 

VOORAF 
HEERE/JAHWEH 
In het Oude Testament heb ik (M.V.) voor dit artikel de Godsnaam in alle Schriftaanhalingen hersteld. Inderdaad, in de 
grondtekst van het Oude Testament staat voor “HEERE” (hoofdletters; HSV) het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier. 
Afbeelding :  = JHWH, te lezen van rechts naar links). Het bestaat dus uit vier tekens en is Gods oudtestamenti-
sche Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet 
overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws geen klinkers kent: die werden er gewoon bij onthouden, en 
in latere tijden is de verbondsnaam in onbruik geraakt. Het tetragram wordt gereconstrueerd als JaHWeH of JeHoVaH. 

JEHOVAH 
De naam JeHoVaH is vooral bij Engelssprekende christenen in gebruik (zie b.v. Exodus 6:3 in de KJV) en is de aloude 
transcriptie (met toegevoegde klinkers) van het in de grondtekst voorkomende Tetragrammaton. In het Nederlands komt 
de transscriptie (zonder toegevoegde klinkers) overeen met JHWH. 
Voorbeeld, Jesaja 42:8: “Ik ben JHWH – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven”.  
Sinds de komst van de Messias, en voor wie Hem aannemen, geldt echter de naam JEZUS: Handelingen 4:10-12. JE-
ZUS is nu de énige naam voor de behoudenis. JEZUS komt van ièsous, het Grieks voor YAHOSHUA en deze naam 
betekent: “JHWH [is] redding”. Hij kwam in de naam van zijn Vader (Johannes 5:43) en Hij is Dezelfde als JHWH: 
Johannes 12:37-42.  

Noot: 
JHWH, JAHWEH of JEHOVAH? De naam JEHOVAH zou een middeleeuwse klinkerinvulling gekregen hebben in het 
tetragrammaton, maar in latere tijden is men gaan denken (om redenen die mij duister zijn) dat het tetragram beter als 
JaHWeH wordt weergegeven. Hoe dan ook, ik vind dat het in het O.T. beter is het Tetragram enigszins te vertalen (zo-
als: Jahweh, Jehovah ...) dan weer te geven als HEERE, want de uitdrukking “de Heere HEERE” in onze Bijbels is niet 
Gods verbondsnaam en is bijzonder gekunsteld!                                                                                                     M.V. 

 
INLEIDING 

Als gelovigen in de Heer Jezus Christus is het imperatief dat wij Gods Persoon, Gods prioriteit en 
Gods programma begrijpen. Als we ons onderwerpen aan Gods geschreven Woord en als we onze 
geest onderdompelen in de waarheid van God, dan ontdekken we soms dat de concepten en ideeën 
die we zolang hebben vastgehouden, moeten verbeterd worden ten gunste van goddelijke openba-
ring. Moge God ons helpen te leren, herleren en afleren! 
Dit is zeker waar op het gebied van zendelingschap. In geen mis te verstane termen heeft onze Heer 
Jezus Christus ons verteld dat wij ZIJN GETUIGEN zijn “tot aan het uiterste van de aarde” (Hande-
lingen 1:8). Maar, wat betekent dit in feite? De meeste mensen spreken over wat een getuige doet , 
wat een getuige zegt en waar een getuige gaat, maar de vraag die wij willen beschouwen is veel 
fundamenteler: Wat IS een getuige? Het is van cruciaal belang dat we een goed concept hebben van 
wat een getuige werkelijk is. Voor welk doel redde God ons? Waarom liet Hij ons op aarde voor 
een tijd voordat Hij ons naar de hemelse heerlijkheid brengt? Is ons idee van wat een getuige is, 
conform met wat God zegt wat een getuige is? 
Moge God onze ogen van het verstand openen opdat we een glimp opvangen van waarom God ons 
heeft gered en waarom wij hier zijn. Moge God dan ons in staat stellen om Zijn getrouwe getuigen 
te zijn, die eer over Zijn Naam brengen, en we zo het doel vervullen waarvoor wij geschapen zijn 
(Jesaja 43:7; Openbaring 4:11). 
Wat is een getuige? Onze bekommernis is niet te bestuderen wat een getuige doet. Evenmin willen 
we weten wat een getuige zegt of waar een getuige gaat. De vraag die we willen beschouwen is 
gewoon dit: Wat IS een getuige? 
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I. OUDTESTAMENTISCH GEBRUIK 

A. Criminele gevallen 
De term “getuige” wordt vaak gebruikt in de context van het strafrecht. Een getuige is iemand die 
persoonlijk een misdaad heeft gezien en die daardoor gekwalificeerd is om te getuigen over de fei-
ten die gezien werden. In de Joodse wet moest een moordenaar ter dood gebracht worden op grond 
van het getuigenis van twee of drie getuigen – zij die de moord persoonlijk hadden zien gebeuren 
(Numeri 35:30; Deuteronomium 17:6; 19:15). Elke getuige had persoonlijk kennis van de criminele 
daad. Hij was in staat te verklaren: “Deze man is een moordenaar. Ik ben daarvan getuige”. Een 
getuige moet daarom iemand zijn die een persoonlijke kennis heeft van een zaak. 
Het is nuttig voor ons om Gods attitude te observeren jegens valse getuigen: “Deze zes haat de 
HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: … een valse getuige die leugens blaast” (Spreu-
ken 6:16, 19). Inderdaad, het verbod betreffende vals getuigenis werd geschreven in de kern van de 
Decaloog zelf, zoals gezien in het negende gebod: “U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw 
naaste” (Exodus 20:16; vgl. Deuteronomium 5:20; 19:16-18 en Spreuken 12:17). 
Een valse getuige is iemand die niet accuraat communiceert over wat hij weet. Als zodanig is hij 
een afschuw voor de God van waarheid. 

B. Wettelijke instemming 
Zoals geïllustreerd in het Oude Testament werden getuigen vaak opgeroepen om wettelijke transac-
ties te observeren. Een goed voorbeeld wordt gevonden in Ruth 4:9-11 waar de oudsten en het volk 
getuigen waren betreffende dat wat Boaz had gekocht. Evenzo kocht Jeremia het veld van Haname-
el in de aanwezigheid van getuigen (Jeremia 32:9-12). Deze getuigen waren in staat te bevestigen 
wat plaatsgevonden had. Hun aanwezigheid kwalificeerde hen te getuigen van dit feit. Andermaal 
kunnen we concluderen dat een getuige iemand is die een persoonlijke kennis had van een zaak. 

C. Onbezielde dingen 
In het Oude Testament werden niet enkel mensen als getuigen verklaard maar ook onbezielde din-
gen. Om te begrijpen wat een getuige is, is het essentieel te leren waarom bepaalde onbezielde ob-
jecten met deze term werden beschreven. Hoe kan een levenloos object een getuige zijn? Wat is het 
wat dit tot een getuige maakt? Om deze vragen te beantwoorden moeten we de Schriftplaatsen on-
derzoeken en de verschillende onbezielde objecten in beschouwing nemen die verklaard worden 
getuigen te zijn. 
1. Het karkas van een dood dier (Exodus 22:13) 
De wet van Mozes stelde bepalingen voor de man die zorgde voor het dier van een ander. Als het 
dier verscheurd zou worden door een wild beest, dan is de man niet verantwoordelijk voor het ver-
lies. Als bewijs van wat echt gebeurde moest hij het verscheurde dier tonen als bewijs. Het dode 
karkas was een getuige want het bevestigde het feit dat de man niet verantwoordelijk was. 

2. De steenhoop (Genesis 31:48) 
Deze hoop stenen diende als een zichtbaar teken van overeenkomst die gemaakt werd tussen Jakob 
en Laban. Louter een steenhoop was een getuige – hij diende als een herinnering betreffende het 
verbond dat gesloten werd tussen deze twee mannen. Van die tijd af zouden Jakob en Laban bij het 
zien van de steenhoop zich de overeenkomst herinneren. 
3. Het lied van Mozes (Deuteronomium 31:19, 21) 
JHWH waarschuwde Mozes dat Israël in afvalligheid zou vervallen (31:16) en als gevolg zouden zij 
Gods oordeel op de hals halen (31:17). Mozes werd daarom onderricht een lied te schrijven dat als 
een getuige zou dienen tegen Israël. Dit lied is opgetekend in Deuteronomium 32. Het is interessant 
te weten dat het lied in en op zichzelf een getuige was. Wanneer ook het volk van Israël, in de jaren 
die volgden de woorden zouden lezen van deze song, dan zouden zij herinnerd worden aan dit feit: 
“Als u JHWH ongehoorzaam bent, dan zal u geoordeeld worden”. De song dwong hen om te den-
ken aan God en Zijn waarschuwingen. 
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4. Het altaar van de twee-en-een-half stammen (Jozua 22:26-34) 
Het altaar gebouwd door Ruben, Gad en de halve stam van Manasse was een getuige. Deze stam-
men hadden ervoor gekozen zich te vestigen aan de oostzijde van de Jordaan, afgescheiden van de 
andere Israëlitische stammen. Dit altaar, alhoewel aanvankelijk fout geïnterpreteerd, was bedoeld 
als te staan voor een verklaring van het feit dat deze twee-en-een-half stammen de God van Israël 
niet verlaten hadden. Dit was een ongebruikt altaar, er werden geen offers op gebracht (22:29). Het 
stond daar veeleer als een stille getuige. Het sprak nooit een woord, maar het droeg een boodschap. 
In de komende generaties, wanneer het volk het altaar zou zien, zou hun aandacht getrokken wor-
den op de ware en levende God, en de overeenkomst die deze stammen hadden beleden tot Hem.  

5. De grote steen (Jozua 24:26-27) 
Deze grote steen was een getuige. Hij herinnerde er plechtig aan dat de kinderen van Israël ervoor 
gekozen hadden JHWH te dienen. De kinderen van Israël hadden verbaal bevestigd dat zij JHWH 
zouden dienen en Zijn stem zouden gehoorzamen (24:24). Jozua kende de bedrieglijkheid van het 
menselijke hart en daarom nam hij een grote steen en richtte die op als een getuige tegenover het 
volk. Hij wees continu op het feit dat zij ervoor gekozen hadden JHWH te dienen en dat God Zich 
van hen zou afkeren en hen vernietigen indien zij hun God zouden verlaten (24:20). 
6. Het gedenkteken (KJV: pillar) in Egypte (Jesaja 19:19-20) 
Deze profetie zegt dat er een gedenkteken zou zijn aan de grens van Egypte, als een getuige. Een 
levenloze stenen schacht – maar God zegt dat dit een getuige was. Deze sprak geen woord maar 
verklaarde het feit dat God de Egyptenaren zou bevrijden. 
7. De regen en de vruchtbare getijden (Handelingen 14:17) 
In deze nieuwtestamentische passage zien we dat de regen en de vruchtbare getijden, getuigen zijn 
(het Griekse woord voor “getuige” is marturon, vgl. met ons woord “martelaar”). De regen en 
vruchtbare getijden, die we allen genieten, zijn getuigen. Deze trekken de aandacht op Gods 
goedheid. Zij herinneren ons jaar na jaar aan Gods getrouwheid. 

8. De schepping (Psalm 19) 
Het woord “getuige” wordt niet gevonden in Psalm 19 maar het idee is wel aanwezig. Alhoewel de 
schepping een stille getuige is, wordt haar boodschap duidelijk gelezen. Gods boek van de schep-
ping brengt geen leesprobleem want “Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet 
gehoord” (Psalm 19:4). Gods “eeuwige kracht en Goddelijkheid” worden duidelijk gezien in de 
schepping (Romeinen 1:20) door mensen van over de hele aarde (Psalm 19:4-5). Daarom is het uni-
versum zelf een getuige die wijst op de Schepper en dit herinnert ons aan Zijn “eeuwige kracht” en 
Zijn verbluffend ontwerp (vergelijk Psalm 139:14). De geschapen dingen wijzen ons op de godde-
lijke Schepper. Het wonderbare design dat wij om ons heen zien wijst ons op de grote Designer. De 
schepping vertelt ons van Christus de Schepper (Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16). De hele natuur 
verkondigt in stilte deze duidelijke boodschap: “De Hand die ons maakte is Goddelijk!” 

9. Samenvatting 
Al de hiervoor opgesomde levenloze dingen worden in de Schrift als getuigen aangewezen. Uit 
deze verschillende passages kunnen we bepaalde observaties doen. We hebben gezien dat een ge-
tuige een object is dat de aandacht trekt op een bepaald feit of realiteit. Het is een herinnering aan 
iets of iemand. Het is een object dat wijst op iets anders, en dat een persoon dwingt te denken aan 
de realiteit die de getuige vertegenwoordigt. Als conclusie: een getuige is iets die de aandacht 
trekt op een waarheid, een feit of op God Zelf. 
 

II. JESAJA 43:10 
“Gij zijt Mijn getuigen, spreekt JHWH, en Mijn knecht, die Ik uitverkoren heb, opdat gij het weet,  
en Mij gelooft, en verstaat dat Ik Die ben, dat vóór Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn 
zal (Jesaja 43:10; SV 1977). 

A. Achtergrond 
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Jesaja 43 is een prachtige passage waarin JHWH verklaart aan de natie Israël wie Hij is. Hij is de 
Schepper en de Heilige van Israël – hun Verlosser en Redder. Hij is oneindig verheven boven allen 
die goden genoemd worden. Niets of niemand kan met Hem vergeleken worden. Hij is de eeuwige 
en levende God en los van Hem is er geen God en geen Redder! 

B. Gods heerlijkheid 
In Jesaja 43:7 wordt ons reden en doel verteld waarom God Israël schiep: 
“Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, 
ja, die heb Ik gemaakt”. 
Op dit punt moeten we pauzeren en eerbiedig nadenken over de ontzagwekkende implicaties van 
deze uitspraak. Het belangrijkste en ultieme doel in de schepping, verlossing en alles wat God doet, 
is ZIJN EER, LOF en HEERLIJKHEID – de manifestatie en demonstratie van wie Hij is. Durven 
wij iets anders tot onze prioriteit stellen? Gods eer is precies de reden waarom wij hier zijn: 
“Dit volk heb Ik [voor] Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof [herhaaldelijk] vertellen” (Jesaja 
43:21). 
Onze ogen richten op enigiets minder dan de eer en heerlijkheid van God kan enkel resulteren in 
catastrofe:  
“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwig-
heid. Amen” (Romeinen 11:36).  
Totdat we dit begrijpen, weten wij niets. Enkel wanneer we deze waarheid beet hebben zullen wij in 
staat zijn te begrijpen wat een getuige is. De hele puzzel van Gods doel en programma past enkel in 
het geheel wanneer het stuk dat Gods heerlijkheid vertegenwoordigt, geplaatst wordt op zijn juiste 
plaats van voortreffelijkheid. Iets of iemand anders verheffen om deze heilige plaats te bezetten 
resulteert in godslastering van de ergst mogelijke soort. “Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die 
heb Ik tot Mijn eer geschapen” (Jesaja 43:7). 

C. Gods getuigen 
“Gij zijn Mijn getuigen, spreekt JHWH” (Jesaja 43:10; SV 1977) 
Jesaja 43:10 kan terecht het “Handelingen 1:8 van het Oude Testament” genoemd worden. Hier 
worden voor ons de ware Jehovah’s getuigen geïntroduceerd (niet de hedendaagse, valse Jeho-
vah’s getuigen – http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm – die verkondigen dat Jezus Christus louter 
een schepsel is, en die het evangelie van Gods genade niet kennen): “Gij zijt Mijn getuigen, spreekt 
JHWH [JAHWEH of JEHOVAH]”. Merk op dat de nadruk in dit vers niet ligt op het werkwoord 
getuigen maar op een getuige ZIJN. Het vers benadrukt niet wat een getuige doet, zegt of waar hij 
gaat, maar op wat een getuige IS! Dezelfde nadruk wordt gevonden in Handelingen 1:8 dat NIET 
zegt “U zult getuigen” maar wel: “U zult Mijn getuigen zijn”. 

In Jesaja 43:10 verklaart JHWH dat de kinderen van Israël Zijn getuigen zijn. Israël, als een natie,  

D. Gods doel voor zijn getuigen 
“Gij zijt Mijn getuigen, spreekt JHWH, en Mijn knecht, die Ik uitverkoren heb, opdat gij het weet,  
en Mij gelooft, en verstaat dat Ik Die ben, dat vóór Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen 
zijn zal” (Jesaja 43:10; SV 1977). 
De uitdrukking “opdat” slaat op een Hebreeuws woord dat doel en intentie aangeeft. Met andere 
woorden, het beantwoordt de vraag “WAAROM?” Waarom werd deze natie verkozen om Gods 
getuigen te zijn? Voor welk doel waren de kinderen van Israël Zijn getuigen? Wat moest waar zijn 
om Zijn getuigen te zijn? Wat kwalificeerde deze mensen om getuigen te zijn van de éne ware God? 
Jesaja 43:10 geeft een drievoudig antwoord: 

1. Weet 

http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm
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Het eerste doel was dat Israël God moest kennen: “Gij zijt Mijn getuigen … opdat gij het weet” De 
tekst zegt niet: “Gij zijt Mijn getuigen … opdat gij heengaat” (vgl. Markus 16:15). Voordat u ergens 
naartoe gaat is er iets dat u moet weten/kennen! Inderdaad er is Iemand die u moet kennen! Het 
Hebreeuwse werkwoord voor “weet” in de Jesaja 43:10 betekent “kennen, vertrouwd zijn met”. 
Eerder in onze studie leerden we dat een getuige iemand is die een persoonlijke kennis heeft van 
iets. Hier ontdekken we dat Gods getuigen Hem moeten kennen. Zij moeten een persoonlijke ken-
nis van God hebben. 
Het is onmogelijk dit eerste punt te overbenadrukken: Gods getuigen moeten God kennen. Hoe 
vaak lezen we in de Bijbel een frase zoals deze: “Dan zullen zij weten dat Ik JHWH ben”? In het 
boek Ezechiël alleen al wordt zulke frase meer dan 601 keer gebruikt! (vgl. Ezechiël 28:22-26). 
Gods doel is ZICHZELF BEKEND TE MAKEN aan uiteindelijk alle mensen. God maakt Zichzelf 
bekend bij Zijn getuigen nu. 
Hoe tragisch zijn de woorden van de profeet Hosea: 
“Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners 
van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is…. 
Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is” (Hosea 4:1, 6). 
Omdat de kennis van God werd afgewezen, faalde het volk van Israël erin ware getuigen van Jeho-
vah te zijn. 
In het Nieuwe Testament is er een herhaalde nadruk op de noodzaak van onze God en Zaligmaker 
te kennen: 
“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen” (Johannes 17:3) 

“Opdat ik Hem mag kennen …” (Filippenzen 3:10) 
“ Zodat u . . . groeit in de kennis van God” (Kolossenzen 1:10) 

“Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus” (2 Petrus 3:18). 
Het is imperatief dat wij weten wie God is. De kennis van de heilige God zou onze grootste be-
zorgdheid moeten zijn. Het zou ons voortdurende verlangen moeten zijn dat wij vertrouwd zijn met 
God in al de volheid van WIE HIJ IS. Gods getuigen moeten een PERSOONLIJKE kennis hebben 
van de heilige God, gebaseerd op een echte en juiste persoonlijke relatie met Hem! 

2. Gelooft 
Het tweede doel was dat Israël moest geloven in God. Het is van het Hebreeuwse werkwoord voor 
geloven dat wij ons woord “Amen” ontlenen, en het draagt de betekenis van “geloven, vertrouwen, 
stevig vasthouden, vertrouwen op”. Gods getuigen moesten niet enkel Hem kennen en persoonlijk 
met Hem vertrouwd zijn, maar zij moesten afhankelijk zijn van, en vertrouwen op Hem. Zij moes-
ten geheel rusten op de WAARDE (Wie Hij is), het WERK (wat Hij heeft gedaan) en het WOORD 
(wat Hij heeft gezegd) van God. Zij moesten rusten op de God die zij kenden, en geloven dat Hij 
tenvolle in staat is hen te ondersteunen. Zij moesten compleet op Hem vertrouwen in wat Hij zegt. 
Jesaja 30:15 kan dienen als een illustratie: 
“Want zo zegt de Heere JHWH, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost wor-
den, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild” (Jesaja 30:15). 
Deze tekst wordt als volgt geïllustreerd: 

 
 

 
1 In de HSV tel ik deze frase 68 keer! 
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3. Begrijpt 
Het derde doel voor Gods getuigen was te begrijpen wie God werkelijk is: “opdat gij … verstaat 
dat Ik Die ben” (Jesaja 43:10; SV 1977). Dit Hebreeuwse woord betekent “begrijpen, onderschei-
den, kennen met het verstand”. Het omvat een diepere kennis en begrip van wie God is. Gods getui-
ge moet continu opgaan in een groeiend begrip van God (vgl. 2 Petrus 3:18). Gods getuige moet 
God BEGRIJPEN voordat hij iets kan ONDERNEMEN voor God. 
Waarom was Israël Gods getuige? Voor het heerlijke doel van Hem te kennen, te geloven, op Hem 
te vertrouwen, en te groeien in een dieper begrip van Wie Hij is! Voordat een gelovige kan glim-
men moet hij kennen; voordat hij zich kan gedragen moet hij geloven; voordat hij iets kan onder-
nemen moet hij begrijpen wie God is! In het Engels klinkt dat beter: “Before the believer can glow 
he must know. Before he can behave he must believe! Before he can undertake he must under-
stand who God is!” 

E. De betekenis van de term “Getuige” 
We hebben al onthuld dat een getuige iemand is die een persoonlijke kennis heeft van iets. We heb-
ben ook geconcludeerd dat een getuige de aandacht trekt voor een waarheid, een feit of God Zelf. In 
Jesaja 43:10 wordt verklaard dat Israël Gods getuige is. De kinderen van Israël moesten de levende 
God kennen en zij moesten constant de de aandacht trekken op Wie Hij was. 
Pastor George F. Parsons heeft het woord “getuige”, zoals gevonden wordt in Jesaja 43:10, zorg-
vuldig gedefinieerd: 
Het Hebreeuwse woord voor GETUIGE komt van het werkwoord dat “altijd weer opnieuw vertel-
len” betekent. In Jesaja 43:10 betekent het zelfstandig werkwoord “een getuigenis, bewijs, getuige, 
iemand die versterkt of bevestigt wat een ander heeft gezegd”. (Unpublished Sunday School notes, 
The Middletown Bible Church). 
Een getuige, in het licht van deze definitie, is iemand die constant versterkt en bevestigt wat een 
ander heeft gezegd. Israël, als Gods getuige, moest versterken en bevestigen wat God Zelf had ge-
zegd. Wat was het wat God had gezegd? Wat waren de woorden van JHWH die Israël moest ver-
sterken en bevestigen? Hiervoor moeten we Jesaja 43:10-11 onderzoeken: 
“Gij zijt Mijn getuigen, spreekt JHWH, en Mijn knecht, die Ik uitverkoren heb, opdat gij het weet,  
en Mij gelooft, en verstaat dat Ik Die ben [vgl. Jesaja 41:4], dat vóór Mij geen God geformeerd is, 
en na Mij geen zijn zal. 11 Ik, Ik ben JHWH, en er is geen Heiland behalve Mij” (SV 1977). 

“Gij zijt Mijn getuigen, spreekt JHWH … opdat gij … verstaat dat Ik Die ben (KJV: “that I 
[am] he”. 

JHWH verklaart nu WIE HIJ IS: 

“dat vóór Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.  
JHWH zei simpelweg: “Ik ben de ENIGE GOD”. Dit was het wat Israël moest versterken en beves-
tigen. Omdat zij getuigen waren, moesten zij de aandacht trekken op het feit dat JHWH de enige 
God is. In vers 11 zegt JHWH ons meer over WIE HIJ IS: 

“Ik, Ik [voornaamwoord herhaald voor nadruk] ben JHWH, en er is geen Heiland behalve Mij”. 
De verklaring die hier gegeven wordt is dat er geen Heiland (Redder) is buiten JHWH. JHWH zegt 
gewoon: “Ik ben de enige Redder”. Gods getuigen moeten constant de waarheid versterken en be-
vestigen dat JHWH de enige God en de enige Redder is!  
Jesaja 43:12 geeft ons een andere verklaring van JHWH die versterkt en bevestigd moet worden 
door Zijn getuigen: 
“Ík [nadruk op JHWH] heb verkondigd [vgl. Jesaja 46:10] en Ik heb verlost, en Ik heb het doen 
horen, en er was geen vreemde god onder u. U bent Mijn getuigen, spreekt JHWH, dat Ik God ben” 
Israël moest de eenvoudige maar ontzagwekkende uitspraak van JHWH, “IK BEN GOD”, verster-
ken en bevestigen. Gods getuigen moesten op dit feit wijzen. Zij moesten de aandacht trekken op de 
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levende God. Door leven en lippen verklaren Gods getuigen DAT HIJ GOD IS, EN DE ENIGE 
GOD! 
Jesaja 43:13 gaat verder met ons te verlichten over wie God is: 
“Ook voor de dag er was [= van eeuwigheid af], ben Ik [KJV: I am He], en er is niemand die uit 
Mijn hand kan redden [= trekken; vgl. Johannes 10:28-29]. Ik zal werken, en wie zal het keren?” 

We leren dat Hij de eeuwige God is die niet enkel redt maar ook bewaart! 
Een andere passage moet ook in beschouwing genomen worden in het licht van deze bespreking. In 
Jesaja 44:6-8 wordt opnieuw gezegd dat Israël Gods getuige is: 
“Zo zegt JHWH, de Koning van Israël, zijn Verlosser, JHWH van de legermachten: Ik ben de Eer-
ste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. 7 En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekend-
maken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij 
de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. 8 Wees niet angstig en wees niet 
bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: 
is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.  
In deze passage ligt de nadruk opnieuw op alles wat God is. Gods getuigen moeten begrijpen Wie 
Hij is: de Koning, de Verlosser, de Rots, de Eerste en de Laatste, Hij Die vanaf het begin verkondigt 
wat het einde zal zijn (vgl. Jesaja 46:10), de unieke God! Is er enige God buiten Hem? De alweten-
de God antwoordt: “Ik ken er geen!” Een getuige is iemand die de aandacht trekt op deze Grote 
God! 

F. Het mechanisme van een getuige te zijn 
Hoe kon Israël, een zondige natie, de aandacht trekken op de Levende God? Hoe kon dit volk het 
feit versterken bevestigen dat JHWH de enige God en de enige Redder was? Welke dynamiek beza-
ten zij die hen in staat stelde getuigen van God te zijn? 
Op dit punt moeten wij ons herinneren wat het doel is van een getuige. Israël werd gecreëerd om eer 
en lof te brengen voor Gods Naam (Jesaja 43:7, 21). Daartoe moesten zij 1) weten/kennen en ver-
trouwd zijn met God; 2) geloven en vertrouwen, rusten op God; 3) verstaan/begrijpen wie God is 
en daarin groeien en zich verdiepen (Jesaja 43:10). Wanneer deze doelstellingen werden volbracht 
in de levens van Gods volk, dàn was het zo dat zij getrouwe getuigen konden zijn voor JHWH. 
Pastor Carlton Helgerson heeft een definitie gegeven van een getuige, die alles wat tot hiertoe werd 
gezegd goed samenvat: 
Een getuige is iemand die veroorzaakt dat anderen gaan denken over God! Dit is exact Israëls func-
tie onder de naties. Omdat de kinderen van Israël God kenden en begrepen, en omdat zij God ge-
loofden en vertrouwden op Zijn Woord, waren zij GETUIGEN. Als de naties hen observeerden, 
werden deze volkeren ertoe getrokken te denken aan God. Zolang Israël functioneerde in harmonie 
met Gods Woord, konden de naties God niet vergeten. Dit is de functie van een getuige. Hij herin-
nert mensen aan God! Hij veroorzaakt dat anderen denken aan God. Door zijn relatie en wandel met 
JHWH, bevestigde de godvruchtige Jood constant deze boodschap: “Er is een LEVENDE GOD en 
Hij is de enige God en de enige Redder!” Zijn eigen leven trok de aandacht op deze God en JHWH 
werd verhoogd en verheerlijkt in hem. 

G. Samenvatting 
Een getuige is daarom iemand die een persoonlijke kennis heeft van God. Hij is die persoon die de 
aandacht trekt naar God Zelf. Het doel van een getuige is God te kennen, te geloven en op Hem te 
rusten, en te begrijpen Wie Hij is. Bovendien is een getuige iemand die versterkt en bevestigt wat 
God heeft gezegd: “Ik ben de enige God en de enige Redder”. Door zijn leven en relatie met JHWH 
veroorzaakt een getuige dat anderen denken over God. 
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III. BETEKENIS VOOR ONS 

A. Handelingen 1:8 
“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn [= de 
Heer Jezus Christus] getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het 
uiterste van de aarde”. 
Deze passage is van uiterst belang voor ons als gelovigen in de Kerkbedeling. Als natie faalde Israël 
als Gods getuige. Als gevolg daarvan werd de natie tijdelijk opzij gezet (Romeinen 9-11) en God 
bezoekt vandaag de naties van de wereld, en Hij neemt uit hen een volk voor Zijn Naam (Handelin-
gen 15:14). De Heer Jezus verklaarde in Handelingen 1:8 dat de Kerk nu Zijn getuige zou zijn (de 
Kerk wordt gevormd door hen die gedoopt werden in Christus’ lichaam en waarin de Geest van 
Christus woont). Dit geeft een verandering van programma aan, maar geen verandering van doel. 
Niet langer zou Gods getuige een natie zijn. In plaats daarvan zou Gods getuige (de Kerk) zich on-
der alle naties bevinden. Jeruzalem, in plaats van een middelpunt te zijn in het oude programma, 
zou nu louter het startpunt zijn van het nieuwe programma (zie Lukas 24:47: “te beginnen bij Jeru-
zalem”). In plaats van Gods getuige, omringd door alle naties (zoals in het oude programma), zou-
den Gods getuigen zich nu “onder alle volkeren” (Lukas 24:47) bevinden (Gods nieuwe program-
ma). En toch, niettegenstaande deze veranderingen in Gods PROGRAMMA (van Israël naar de 
Kerk), is het doel van wat een getuige is niet veranderd! 
De uitdrukking “u zult Mijn getuigen zijn” (Handelingen 1:8) komt vrij goed overeen met de passa-
ges die we zagen in Jesaja (vergelijk Jesaja 43:10,12; 44:8). Het is waarschijnlijk zo dat toen de 
Heer deze woorden sprak, vlak voor Zijn hemelvaart, Zijn discipelen zich deze “getuige”-passages 
uit Jesaja herinnerden. Zij tot wie de Heer Jezus sprak waren immers allemaal Joden en vertrouwd 
met deze passages uit hun oudtestamentische Geschriften. 
Er is geen indicatie dat de Heer Jezus de term “getuigen” gebruikte op een andere manier dan het 
oudtestamentische gebruik. Ja, er was nu een verschil in lokaliteit. Voor het eerst zouden Gods ge-
tuigen verstrooid worden over de aarde. Maar, terwijl zijn gingen, waren zij steeds Gods getuigen. 
[Noot: toen Israël werd verstrooid over de aarde was dit wegens hun ongehoorzaamheid. De Kerk 
gaat echter in de hele wereld, in gehoorzaamheid aan Jezus’ grote opdracht]. Hun doel is niet ver-
anderd. Zij moesten de aandacht trekken op de Opgestane Heer Jezus en zij moesten het feit ver-
sterken en bevestigen dat de Heer Jezus Christus de enige God en enige redder was (Jesaja 43:10-
11; vgl. Handelingen 4:12). Toen zij de wereld ingingen in de kracht van de Heilige Geest, zouden 
mensen gedwongen worden te denken aan God. 

B. Verkeerde benadrukking 
In het algemeen, als we denken aan een getuige dan denken we aan wat een getuige doet, waar hij 
gaat en wat hij zegt. Het doel van deze studie is de nadruk te leggen op wat een getuige IS. Als we 
dat niet begrijpen dan hebben we niets. Als iemand Gods getuige IS dan zal hij zeker bepaalde din-
gen doen, naar talloze plaatsen gaan en de juiste dingen zeggen (vgl. wat de oog- en oorgetuigen 
zeiden in Handelingen 4:20: “Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en ge-
hoord hebben”). Het probleem is dat veel gelovigen rondhollen, zich inlaten met bepaalde pro-
gramma’s en activiteiten, zonder te stoppen om zich te realiseren wat zij verondersteld worden te 
zijn. De tijd is gekomen om stil te zijn voor de Heer (Psalm 46:11; KJV: “Be still, en know that I 
am God”) en de reden en het doel te vinden achter al onze activiteiten en dienst. 
Voor de gemiddelde gelovige betekent Handelingen 1:8 dat wij zouden uitgaan om te getuigen aan 
anderen over de Heer. Het werkwoord-idee (getuigen, iets doen) in plaats van het zelfstandig-
naamwoord-idee (getuige, iets zijn), wordt meestal beklemtoond. Daarom wordt het vers geconcep-
tualiseerd als volgt: “U zult getuigen van Mij”. Dit is niet wat de Heer zei. Hij verklaarde: “U zult 
Mijn getuigen zijn”. De nadruk ligt niet op getuigen (werkwoord) maar op een getuige (zelfstandig 
naamwoord) zijn: Wij doen omdat wij zijn. Dit is ook waar in Jesaja 43:10: “Gij zijt Mijn getui-
gen”. Een persoon die een getrouwe getuige IS zal zeker getuigen. Hij wil de aandacht trekken op 
de Heer door leven en lippen. Veel oprechte gelovigen hollen rond in de energie van het vlees en 
denken dat zij “getuigen”. De tragedie is dat zij vaak geen concept hebben van wat een getuige 
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werkelijk is. Zij trachten “to GO and GLOW before they KNOW” (te gaan en schitteren voordat zij 
weten). Zij trachten zich correct te GEDRAGEN terwijl zij eerst nodig hebben correct te GELO-
VEN. Zij streven ernaar te ONDERNEMEN voordat zij BEGRIJPEN. 
Het is goed andermaal aan Jesaja 43:10 te denken. Dit vers legt NIET de nadruk op gaan, doen en 
spreken, maar WEL de nadruk op weten, geloven en begrijpen! Moge wij toch daar de nadruk 
leggen waar God ze legt! 

C. Bijbelse illustratie 
Maria en Martha (Lukas 10:38-42) 
In dit leerzame verslag leren we dat Martha overbezet was met te bedienen. Zij was zo bezig met 
het bedienen van de Heer, ze liep van hier naar daar, en deed dit en dat! Maria, aan de andere kant, 
zat aan de voeten van de Heer Jezus en luisterde naar Zijn woord. Zij bleef daar stil zitten en zocht 
beter vertrouwd te worden met haar Gast. Ze bouwde aan een goede relatie en omgang met Hem. 
Martha echter had daar geen tijd voor. Ze was zovele dingen aan het doen voor de Heer. Zou de 
Heer niet tevreden zijn over al haar activiteiten? 
“Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel 
dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal wor-
den afgenomen” (Lukas 10:41-42). 

Bemerk de volgende contrasten: 

MARTHA 
Lukas 10:38-42 

MARIA 
Lukas 10:38-42 

Martha DIENDE Maria ZAT 

Martha MAAKTE ZICH ZORGEN Maria AANBAD 

Martha SPOEDDE ZICH Maria LUISTERDE 

Martha was bezig met het WERK Maria had aandacht voor het WOORD 

Martha was bezorgd over VEEL DINGEN Maria was bezorgd over slechts ÉÉN DING 

Martha trachtte te ONDERNEMEN Maria trachtte te BEGRIJPEN 

Martha hield zich bezig met het AARDSE Maria hield zich bezig met CHRISTUS 

Martha ZWOEGDE Maria LEERDE en HAD LIEF 

Martha was ENERGIEK Maria GENOOT van de Heer 

Martha was DRUK BEZIG  Maria werd GEZEGEND 

Uit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MariaMartha.pdf  
 

Soms zijn we zo bezig in het dienen van de Heer dat we de Heer vergeten die we dienen! Moge dat 
zo niet zijn! 

D. Het verbale getuigen en de evangelieverantwoordelijkheid 
Onze grote Redder heeft ons verlost door Zijn bloed, trok ons uit de afschuwelijke put en uit het 
modderige slijk en heeft onze voeten gezet op een Rots, en Hij heeft ons een loflied in de mond 
gelegd voor onze God (zie Psalm 40:1-4). Als gevolg daarvan zegt deze Psalm: “Velen zullen het 
zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen”. Het is interessant op te merken dat het onmogelijk 
is een lied te zien, maar toch staat er: “Velen zullen het zien”. Wat wordt gezien is een veranderd 
leven! Onze woorden en onze liederen betekenen niets als ze niet ondersteund worden door een 
leven dat toegewijd is aan Christus. Een ware en getrouwe getuige spreekt niet enkel met woorden, 
maar met leven en woorden. 
Het is ook leerrijk 1 Petrus 3:15 en Kolossenzen 4:6 te lezen. Deze verzen zeggen niet “SPREEK” 
MAAR “ANTWOORD”. De implicatie is dat de ongeredde persoon een vraag stelt! Ons leven zou 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MariaMartha.pdf
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vragen moeten uitlokken en onze lippen moeten voorzien in antwoorden. Voordat ik kan getui-
gen moet ik een getuige zijn. 
Als Gods persoonlijke gezanten werd ons een boodschap gegeven van de Levende God: “laat u met 
God verzoenen” (2 Korinthiërs 5:20). Maar toch, van het moment dat we stoppen te prediken met 
onze levens, worden onze woorden “klinkend koper of een schallende cimbaal” (naar 1 Korinthiërs 
13:1). 
Het is niet het doel van deze discussie om op enige manier de verantwoordelijkheid te minimalise-
ren om het evangelie te prediken. De last van deze studie is echter de nadruk te leggen op het fun-
dament van waaruit alle dienst moet voortvloeien. Vanuit het rusten in de Heer vloeit de dienst voor 
de Heer. Wanneer Gods volk vasthoudt aan het bijbelse concept van wat een getuige is, is het zeker 
dat gelovigen niet laks zullen worden in de evangelieprediking, en zendingsprogramma’s zullen 
geen schade lijden. Veeleer zal de geur van God manifest zijn in alle plaatsen tot eer van God (2 
Korinthiërs 2:14). 
 

IV. CONCLUSIE 
Al vroeg in deze studie vermeldden wij dat een valse getuige een gruwel is voor de Heer. Hoezeer 
moeten wij onszelf onderzoeken om te zien of wij getrouwe en ware getuigen zijn! Trekken onze 
levens de aandacht op de Redder? Rekenen wij onszelf dood voor de zonde maar levend voor God 
in onze Heer Jezus Christus (Romeinen 6:11)? Als anderen ons gadeslaan denken zij dan aan God? 
Indien niet, dan is de tijd gekomen om onszelf te oefenen in godsvrucht. Versterken en bevestigen 
onze levens het feit dat er een levende God is? Ligt onze nadruk op het kennen en begrijpen van 
God met betrekking tot WIE HIJ IS? Vertrouwen wij op Hem en nemen wij Hem op Zijn Woord, 
op elk moment? Mochten wij gevoelig zijn voor de wil en het verlangen van onze Redder: 
“U bent Mijn getuigen. U hebt het voorrecht en de verantwoordelijkheid Mij te vertegen-
woordigen, de Levende God. Zij zullen weten dat Ik de Heer Ben. U bent Mijn getuigen, op-
dat u mocht weten en geloven en begrijpen dat Ik Die ben. Ik ben de enige God en de enige 
Redder. U bent Mijn getuigen dat Ik God ben”. 
Moge God ons tot zulke getuigen maken door Zijn genade! Moge Hij alle eer krijgen wanneer wij 
de aandacht trekken op Hem. 
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