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Doorheen de geschiedenis heeft de mens getracht Jezus voor te stellen als louter een mens. De heropleving van de gnostische ketterijen in moderne tijden heeft getracht de wereld ervan te overtuigen
dat Jezus niets meer was dan een mens met een gevallen natuur. Maar Gods Woord getuigt van het
feit dat Jezus meer was dan een zondeloze mens – Hij was in feite God.
De naam “Jezus” betekent “Jehovah Redt”, “want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”,
zegt Mattheüs 1:21.
Zijn naam is ook “Christus”, een titel die “Gezalfde” betekent en ook (het van Hebreeuwse oorsprong zijnde) “Messias” (Mattheüs 1:16).
Hij wordt “Immanuël” genoemd, dat “God met ons” betekent (Mattheüs 1:23; Jesaja 7:14; 8:8, 10).
Dit wordt ondersteund door Timotheüs, die onder inspiratie schreef: “En buiten alle twijfel, groot is
het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees” (1 Timotheüs 3:16).
Jezus wordt niet alleen “de Zoon des mensen” genoemd (Mattheüs 12:8, 40) maar ook “de Zoon
van God” (Mattheüs 14:33; Markus 1:1; 15:39), “de Zoon van de levende God” (Mattheüs 16:16),
en “de Zoon van de Allerhoogste” (Lukas 1:32).
God de Vader noemde Jezus “Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb” (Mattheüs
3:17).
Als de Messias droeg Hij ook de titel “de Zoon van David” en “de Zoon van Abraham” (Mattheüs
1:1; 9:27).
Jezus werd ook “Heer” genoemd, wat meer is dan gewoon een titel van respect; de titel “Heer”
wordt meermaals gebruikt als verwijzing naar Zijn goddelijkheid (Handelingen 9:5; 16:31; Lukas
23:42; Romeinen 10:9).
Toen Mozes God ontmoette in de brandende doornstruik, onthulde God Zichzelf als de “IK BEN
DIE IK BEN” (Exodus 3:14), de eeuwige God. Jezus, als eeuwige God, “is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond” (Johannes 1:14).
Hij werd niet God, maar Hij werd mens terwijl Hij nog steeds God was (Johannes 1:1). Daarom
werd Hij “Ik Ben”1 genoemd (Johannes 8:58). Als de eeuwige “Ik Ben” (8:58; Exodus 3:14) wordt
over Hem gezegd: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën
13:8); “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en
Die komt, de Almachtige” (Openbaring 1:8).
De Heer stelde duidelijk dat Hij de “Ik Ben” was, de Jehovah van het Oude Testament.
Naast de verklaring “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Johannes 14:6), zei Jezus: “Ik ben
het Brood des levens” (Johannes 6:35, 41, 48, 51); “Ik ben het Licht der wereld” (Johannes 8:12;
9:5); “Ik ben de Deur” (Johannes 10:7, 9); “Ik ben de goede Herder” (Johannes 10:11, 14); “Ik ben
de Opstanding en het Leven” (Johannes 11:25); “Ik ben de ware Wijnstok” (Johannes 15:1, 5). Deze uitspraken in de tegenwoordige tijd, alhoewel uitgesproken in het verleden, zijn nog steeds werkzaam in de tegenwoordige tijd en zullen ook waar blijven in de toekomst.
Jezus is “het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29).
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De uitdrukking “Ik Ben / Ben Ik” – Grieks “ego eimi” – door Jezus uitgesproken, al dan niet betrekking hebbend op
Zijn goddelijkheid, komt in het Evangelie van Johannes totaal 50 maal voor.
1

Dit Lam is “een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld” (1 Johannes 2:2).
Hij zei: “Ik ben … de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid”
(Openbaring 1:17-18).
Het Lam is zegevierend, “want Heere der heren is Hij en Koning der koningen” (Openbaring
17:14). “Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN HEERE DER HEREN” (Openbaring 19:16).
Wat zult u, vandaag, met Jezus doen? Toen Thomas de Redder zag, volgend op Zijn opstanding,
verklaarde hij: “Mijn Heer en mijn God” (Johannes 20:28). Tot degenen die Hem afwezen, zei Jezus: “Als u niet gelooft dat Ik [het] ben, zult u in uw zonden sterven” (Johannes 8:24).
De beslissing is aan u! Wie is Jezus voor U?
Uw antwoord beslist over uw enige bestemming.

Lees ook:
o “Wie is Jezus” van J. Malan: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus.pdf
o Rubriek “Zonde en bekering”: http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde
o Over de “Ik Ben”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ik-Ben.pdf
o Cartoons over “Zonde en bekering”: http://www.verhoevenmarc.be/cartoons.htm
http://www.verhoevenmarc.be/17manieren.htm,
http://www.verhoevenmarc.be/cartoons8.htm
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