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Wie is Jezus Christus? 
(wat zeggen ooggetuigen) 

(Studie bij de prediking in EDRNoord  en EDR3  
6 december 2009 n.a.v. Hebr.1-2:1) 
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De invloed van Jezus Christus 
Ben jij onder de indruk van Jezus Christus? 
Terecht, maar: hoe komt dat? Hoe kan het, dat 
iemand die wij nog nooit gezien hebben zo’n 
grote invloed in ons dagelijkse leven heeft?  Dit is 
namelijk het geval bij christenen en hun 
verhouding tot Jezus Christus. Het christelijk 
geloof draait helemaal om Jezus Christus. Hij 
staat aan de basis ervan en is er het onmisbare 
middelpunt van. Als Jezus nooit bestaan had, zou 
het christelijk geloof direct in elkaar storten. 
Zonder Jezus blijft er niets over wat de naam 
‘christelijk’ verdient.  
Dat Jezus zo’n invloed op ons heeft, komt onder 
meer doordat wij de getuigen die ons over zijn 
leven en sterven berichten betrouwbaar genoeg 
achten om het belang daarvan ons leven te laten 
bepalen. Het feit dat Jezus zo belangrijk voor ons 
is heeft eveneens daarmee van doen, dat we zijn 
invloed (door de Bijbel en de Heilige Geest) elke 
dag kunnen ervaren. Jezus is voor een christen 
niet ver weg, niet een grote onbekende, maar de 
door God aangewezen persoon die ons leven vorm 
en inhoud geeft.  
 
Wie is Jezus? 
Wij kunnen natuurlijk alleen op de juiste manier 
op de persoon van Jezus reageren, wanneer we 
zijn identiteit duidelijk voor ogen hebben. 
Vandaar de vraag: wie is Jezus? Was hij een 
filosoof , een wijsheidsleraar uit een ver verleden? 
Was hij een liefdadige wonderdoener of een 
onbegrepen revolutionair? Wat zeggen zij die iets 
met Hem hebben meegemaakt en zelf hebben 
ervaren hoe Hij is? Wat is hun getuigenis?  
 
De identiteit van Jezus  
Het bestaan van Jezus is doorslaggevend omdat de 
leer van Jezus zoveel vertelt over het leven van 
Jezus.  

Alles wat Jezus onderwees (bijvoorbeeld over 
God en geloven, goed en kwaad, het koninkrijk 
van God, de hemel en de hel en noem maar op), is 
onlosmakelijk verbonden met wat Hij over 
zichzelf vertelde.1 Jezus maakte zijn eigen 
persoon tot essentieel onderdeel van wat Hij 
leerde en waarvoor Hij als mens leefde. We 
kunnen dus niet van zijn onderwijs houden zonder 
ook rechtstreeks met Hemzelf te maken te krijgen. 
Vroeg of laat worden wij ook zelf geconfronteerd 
met de vraag die Hij zijn volgelingen op de man 
af stelde: ‘Wie ben Ik volgens jullie, volgens jou!’ 
(Marc.8:29). 
 
Met andere woorden: het christelijk geloof draait 
niet alleen om de navolging van het geloof van 
Jezus Christus, maar het draait evenzeer om het 
uitoefenen van het geloof in Jezus Christus! 
Volgens het getuigenis van het Nieuwe Testament  
vertelde Jezus niet alleen over God, maar bracht 
Hij Hem ook naar de mensen toe. Hij toonde niet 
alleen de weg tot God, Hij is zelf die weg! Hij 
sprak niet alleen het woord van God, maar Hij is 
zelf het ultieme Woord van God. Hij sprak de 
waarheid en is tegelijkertijd de belichaming van 
de Waarheid. Jezus sprak niet alleen over 
geestelijk leven voor het aangezicht van God, Hij 
is er de bron van! 
Deze beweringen zijn een fundamenteel onderdeel 
van het christelijk geloven; het zijn belijdenissen 
die elke christen serieus neemt.  
 
Natuurlijk zijn er mensen die deze hoge inzet 
trachten te verlagen door te stellen dat je best 
‘christen’ kunt zijn zonder die hoge beweringen 
van en over Jezus letterlijk te nemen. Zij hebben 

                                                 
1 Zie hiervoor de Studie bij de Prediking met als titel: ‘Wie is Jezus 
Christus (wat zegt Hijzelf daarover)’, welke evenals ook deze studie 
is te downloaden via www.regenboogveenendaal.nl . 
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ongelijk. Er bestaat geen bijbels gefundeerd 
christelijk geloof dat Jezus laag inschat.  
 
Een paar opmerkelijke reacties 
Een paar heel vroege getuigen van het christelijk 
geloven, die antwoord geven op de vraag wie 
Jezus was, zijn de beide oude joodse gelovigen, 
de profeet Simeon en de profetes Hanna 
(Luc.2:25-39). Simeon zingt over het hoofdje van 
het kind Jezus een lof- en zegenlied, waarin hij 
Jezus verbindt met de redding van zijn volk Israël. 
Hanna zal even later aan God haar hulde brengen 
vanwege Jezus als zij Hem in verband brengt met 
de bevrijding van Jeruzalem. Het ‘licht der 
heidenen’ waarmee beiden Jezus in verband 
brengen, is het door God gezonden messiaanse 
heil dat aan de wereld geschonken wordt.  
 
Dit universele perspectief op Jezus is  
kenmerkend voor de opvatting van een tijdgenoot 
van Jezus, ene Lucas, die arts was en de woorden 
van Simeon en Hanna vastlegde. Samen met een 
aantal andere volgelingen van Jezus (Marcus, 
Matteus en Johannes) beschrijven zij, ieder vanuit 
een eigen perspectief, de indruk die Jezus op hen 
en op het volk maakte. Het zijn Joden met een 
levende vroomheid en een vaste hoop op God. Ze 
zijn ontvankelijk voor het Woord en de Geest van 
God en reageren op Jezus door uiting te geven aan 
hun inzicht in Gods heilsplan en de vervulling 
daarvan door dit kind, deze man. Evenals Simeon 
en Hanna herkennen zij in (het kind) Jezus degene 
die God zend om zijn volk te verlossen.  
 
Een andere, zeer bekende getuige over Jezus is 
een tijdgenoot van Hem, de boeteprofeet Johannes 
de Doper. Deze bijzondere ‘stem van God’ wiens 
profetische optreden verbonden wordt met een 
uitspraak van de oudtestamentische profeet Jesaja 
(40:3-5), heeft op een opvallend van zichzelf 
afwijzende en naar Jezus heen wijzende manier 
van getuigen. Lees maar mee wat de volgeling 
van Jezus dokter Lucas erover schrijft:  
‘Het volk was vol verwachting, en allen vroegen 
zich af of Johannes (de Doper, jcb) misschien de 
Messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik 
doop jullie met water, maar er komt iemand die 
meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg 
om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij 
zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur; 
Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te 
reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn 
schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 

Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen 
aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.’ 
(Luc.3:15-19).  
 
Jezus’ nabije vriend Johannes (de evangelist) zal 
als de Doper’s getuigenis over Jezus ook het 
volgende opschrijven, waarin Johannes de Doper 
zijn positie en die van Jezus aan de mensen uitlegt 
en nader toelicht: 
‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de 
hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij 
getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de Messias 
niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” De 
bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de 
bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de 
stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met 
grote vreugde. Hij moet groter worden en ik 
kleiner.  
Hij die van boven komt, staat boven allen, wie uit 
de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal 
van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven 
allen staat, getuigt van wat hij gezien en gehoord 
heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand 
aanvaard. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, 
bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij 
die door God gezonden is, spreekt de woorden 
van God, en God schenkt de Geest in overvloed. 
De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht 
aan hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft 
heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil 
gehoorzamen zal dat leven niet kennen; 
integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’ 
(Joh.3:27-36).  
 
De evangelieschrijver Johannes heeft in zijn boek 
over het leven van Jezus deze getuigenissen van 
Johannes de Doper uitgebreid beschreven. Hij laat 
zien hoe deze profeet Jezus op een heel bijzondere 
manier voorstelt als de van God Gezondene:  
‘De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe 
komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat 
de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over 
wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan 
ik, want hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie 
hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij 
aan Israël geopenbaard zou worden’ En Johannes 
getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de 
hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. 
Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij 
gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen 
mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand 
neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die 
doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, 
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en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’ De 
volgende dag stond Johannes er weer met twee 
van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag 
komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God’ 
(Joh.1:29-37). 
 
Een andere tijdgenoot en volgeling van Jezus, ene 
Marcus, laat ons weten dat Jezus’ ergste 
tegenstanders, de duivelse machten die wij 
demonen noemen, met de grootste zekerheid 
Jezus identiteit onderkennen. Zij noemen Hem al 
direct aan het begin van zijn openbare optreden de 
‘Heilige van God’ en zelfs de ‘Zoon van God’ 
(Marc.1:24,34; 3:11; vgl. Jes.41:14). Hier gaat het 
dus niet over mensen die helemaal ‘weg’ van 
Hem zijn, in die zin dat zij Hem op een voetstuk 
plaatsen, maar dit is het ongehoorde getuigenis 
van zijn felste bovenmenselijke tegenstrevers! Dat 
getuigenis uit een onverwachte hoek moet ons iets 
zeggen! De duivel en zijn engelen, de demonen, 
weten dat Jezus’komst uiteindelijk tot hun 
ondergang zal leiden (Marc.3:15; 1Joh.3:8). Ze 
worden door Jezus dan ook al direct uitgedreven, 
waaruit blijkt dat Jezus’ macht sterker is dan die 
van de boze geesten, want zijn gezag komt 
rechtstreeks van God. De demonen blijken zich 
direct volledig bewust van Jezus’ identiteit! Jezus 
stelt echter geen prijs op hun getuigenis. Hij wil 
niet dat een engel van de duivel Hem bekend 
maakt, ook al is in dit bijzondere geval en geheel 
tegen hun leugenachtige natuur ingaand deze 
verklaring juist. De Joden geloofden dat een van 
de daden van de Messias zou zijn, dat Hij de 
duivelen zou verdrijven en verdelgen (vgl. 
Gen.3:15; Hand.10:38).   
 
De mensen in het Joodse land die met Jezus van 
doen kregen, reageren soms met verbijstering over 
zijn bijzondere woorden en daden. Anderen 
reageren met onbegrip en ongeloof (Marc.4:41; 
5:31). Ook zijn er joodse mannen en vrouwen die 
Jezus aanhoren en Hem gaan volgen met geloof 
en voorzichtig groeiend vertrouwen. Zo komen er 
getuigen uit alle lagen van de bevolking die iets 
met Jezus meemaken.  
 
Mattheus, Marcus en Lucas beschrijven alle drie 
het uitgesproken getuigenis van hun vriend Petrus 
over Jezus, alsook diens reactie op de vraag: Wie 
is Jezus? en Mattheus doet dat als volgt: 
‘Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi 
gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: 
Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen 

is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; 
anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der 
profeten.  Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, 
dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: 
Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! 
Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon 
Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet 
geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen 
is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra 
(rots, jcb) zal Ik mijn gemeente bouwen en de 
poorten van het dodenrijk zullen haar niet 
overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het 
Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde 
binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en 
wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden 
zijn in de hemelen. Toen verbood Hij met nadruk 
zijn discipelen aan iemand te zeggen: Hij is de 
Christus.’ (Matt.16:13-20; vgl. Marc.8:27-30 en 
Luc.9:18-24).  
 
Het getuigenis gaat verder! 
Op deze wijze zijn er zeer veel getuigenissen over 
de persoon van Jezus Christus toe te voegen. 
Tijdgenoten hebben al direct ontdekt wat een 
totaal bijzondere mens ze in Jezus tegenover zich 
hadden. Deze verslagen van hoe mensen Jezus 
ervaren hebben vullen de vier evangelieboeken. 
Johannes schrijft zelfs dat hij zijn boek over de 
woorden en daden van Jezus heeft geschreven 
omdat ‘zij die niet gezien hebben toch kunnen 
geloven’. Het op geloven gerichte uitgangspunt 
geeft Johannes als volgt weer:  
‘Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de 
ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven 
zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat 
gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van 
God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in 
zijn naam.’(Joh.20:30,31).     
 
Na de dood en opstanding van Jezus Christus 
gaan de getuigenissen over zijn invloed krachtiger 
dan ooit door! Jezus profeteerde dat Hij zijn Geest 
zou uitstorten en dat ieder die in Hem gelooft door 
deze Geest in het verstaan van Gods bedoelingen 
en in het leven als discipel van Jezus geholpen 
zou worden:  
‘Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal 
van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de 
Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; en gij 
moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan 
met Mij.’ (Joh.15:26). 
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In een van zijn toespraken zal Petrus namens de 
gelovigen zijn belijdenis aangaande Jezus in een 
vijandige setting, namelijk tegenover alle 
leidslieden van Israël (oversten, oudsten, 
schriftgeleerden en de hogepriester), helder onder 
woorden brengen:  
‘Toen zeide Petrus, vervuld met de Heilige Geest, 
tot hen: Oversten van het volk en oudsten, indien 
wij thans in verhoor genomen worden ter zake 
van een weldaad aan een zieke, waardoor hij 
gezond geworden is, dan moet aan u allen en het 
ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de 
naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij 
gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit 
de doden, dat door die naam deze hier gezond 
voor u staat. Dit is de steen, door u, de 
bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen 
is geworden. En de behoudenis is in niemand 
anders, want er is ook onder de hemel geen 
andere naam aan de mensen gegeven, waardoor 
wij moeten behouden worden.’ (Hand.4:8-13). 
 
Petrus en de apostelen getuigen vaker en soms 
onder moeilijke situaties wie Jezus voor hen is:  
‘Men moet God meer gehoorzamen dan de 
mensen. De God onzer vaderen heeft Jezus 
opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en 
omgebracht; Hem heeft God door zijn 
rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en 
Heiland om Israël bekering en vergeving van 
zonden te schenken. En wij zijn getuigen van deze 
dingen en ook de Heilige Geest, die God hun 
gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.’ 
(Hand.5:30-32). 
 
Veel later zal Petrus dit ‘oog-en-oor-getuigenis’ in 
zijn brieven blijven verdedigen in zijn 
waarschuwing tegen ongeestelijke dwalingen: 
‘Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer 
Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons 
niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij 
hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. 
Want hij ontving van God, de Vader, eer en 
luister, toen de stem van de majesteitelijke luister 
tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem 
vind ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de 
hemel horen klinken toen wij met hem op de 
heilige berg waren. Ons vertrouwen in de 
woorden van de profeten is daardoor alleen maar 
toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht 
altijd daarop gericht te houden, als op een lamp 
die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 

Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit 
de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want 
nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk 
initiatief: mensen die namens God spraken 
werden daartoe altijd gedreven door de heilige 
Geest.(2Petr.1:16-21). 
 
Een ‘late’ volgeling van Jezus, die zijn leven als 
een heftige tegenstander van de christelijke 
gemeente begon, was de apostel Paulus. Hij 
schrijft na zijn bekering o.m. in een rechtzaak 
voor Agrippa en verder in de aanhef van bijna al 
zijn brieven de reflectie van wat de persoon van 
Jezus Christus en zijn ontmoeting met Hem in zijn 
leven heeft uitgewerkt: 
‘Zo was ik eens, met een volmacht van de 
hogepriesters en in hun opdracht, op weg naar 
Damascus, toen ik midden op de dag zag hoe een 
licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn 
reisgenoten omstraalde. We vielen allen op de 
grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws 
tegen me zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je 
mij? Je kwelt jezelf door je zinloze 
halsstarrigheid!” Ik vroeg: “Wie bent u, Heer?” 
De Heer antwoordde: “Ik ben Jezus, die jij 
vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op, want Ik 
ben aan je verschenen om je aan te stellen als 
mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je 
mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je 
nog zal laten zien. Ik zal je daarbij beschermen 
tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie 
Ik je uitzend om hun de ogen te openen, zodat ze 
zich van de duisternis naar het licht keren, en van 
de macht van satan naar God. Door het geloof in 
Mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, 
en samen met allen die Mij toebehoren zullen ze 
deel krijgen aan mijn koninkrijk.”  
Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse 
verschijning werd opgedragen, koning Agrippa.’ 
(Hand.26:12-19).  
 
En in de aanhef van de brief aan de Galaten klinkt 
zijn getuigenis als volgt: 
‘Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of 
gezonden door mensen, maar door Jezus Christus 
en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft 
opgewekt. Aan de gemeenten in Galatië, ook 
namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en 
van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf 
gegeven heeft voor onze zonden om ons te 
bevrijden uit deze door het kwaad beheerste 
wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.  
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Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. 
Amen.’ (Gal.1:1-5). 
 
Niet alles is goud wat er blinkt 
Nu zijn er echter ook anderen, die vanuit een 
totaal ander perspectief naar Jezus kijken en dan 
tot een tegenovergestelde slotsom over de Heiland 
komen. Ik denk aan de van jaloezie verblindde 
Joodse leidslieden die Hem uiteindelijk 
‘veroordeelden’ en aan de Romeinen overleveren 
om berecht en gekruisigd te worden. Hier een paar 
uitspraken van hen in wie zich een groeiende 
tegenstand aangaande Jezus ontwikkelde: 
 
Confrontatie met Farizeeën en schriftgeleerden  
‘Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten 
was en niet kon spreken, en hij genas hem, zodat 
hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders 
stonden versteld en zeiden: ‘Zou híj de Zoon van 
David zijn?’ Maar de farizeeën die dit hoorden, 
zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen 
maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der 
demonen.’ Jezus wist wat ze dachten en zei tegen 
hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is 
wordt verwoest, en geen enkele stad of 
gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal 
standhouden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij 
zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan 
standhouden? En als ik inderdaad door Beëlzebul 
demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen 
mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters 
zijn! Maar als ik door de Geest van God demonen 
uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie 
gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van 
een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, 
als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? 
Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie 
niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij 
samenbrengt, drijft uiteen.’(Matt.12:22-30).  
 
Confrontatie met de Joodse hogepriesters en het 
hele leiderschap (Sanhedrin): zij probeerden een 
valse getuigen-verklaring tegen Jezus te laten 
afleggen op grond waarvan ze hem ter dood 
zouden kunnen veroordelen, maar ze vonden er 
geen, hoewel zich vele valse getuigen meldden. 
Ten slotte meldden er zich twee die zeiden: ‘Die 
man heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God 
afbreken en in drie dagen weer opbouwen.”’ De 
hogepriester stond op en vroeg hem: ‘Waarom 
antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen 
zeggen?’ Maar Jezus bleef zwijgen. De 
hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende 

God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van 
God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg 
tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon 
zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en 
hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 
Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij 
riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor 
hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met 
eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt 
u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient 
de doodstraf!’ Daarop spuwden ze hem in het 
gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem 68 
en zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, 
messias, wie is het die je geslagen heeft?’ (26:59-
69).  
 
Confrontatie met een misdadiger aan het kruis 
‘Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze 
zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, 
en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. 
Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die 
luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. 
Daarna werden er naast hem twee misdadigers 
gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. 
De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en 
dreven de spot met hem: ‘Jij was toch de man die 
de tempel kon afbreken en in drie dagen weer 
opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red 
jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ Ook de 
hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten 
maakten zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen 
heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. 
Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van 
het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 
Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die 
hem nu dan redden, als hij hem tenminste 
goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben 
de Zoon van God.”’ Precies zo beschimpten hem 
de misdadigers die samen met hem gekruisigd 
waren. Rond het middaguur viel er duisternis over 
het hele land, die drie uur aanhield.’(27:35-45). 
 
Getuigenis door de namen en omschrijvingen die 
men aan Jezus gaf 
Er zijn wel heel opmerkelijke dingen over Jezus 
gezegd. Ik wil nu uit een aantal nieuwtesta-
mentische brieven die al geschreven waren 
voordat de evangelieboeken werden opgetekend 
laten zien hoe men Jezus had ervaren. 
Bijvoorbeeld in de brief van Paulus aan de 
gemeente van Filippi wordt Jezus genoemd als 
‘Die de gestalte van God had’, zelfs ‘de volheid 
van God’, ‘Gods evenbeeld’. Paulus noemt Hem 
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de Schepper, de drager en ‘erfgenaam’ van het 
heelal, de eeuwige Zoon van God, die eeuwig en 
‘de Heer’ is. Ook in andere bijbelgedeelten wordt 
Jezus aan God zelf gelijkgesteld (zie Rom.9:5; 
2Cor.4:6; Col.2:9). Hier volgen de voorbeelden: 
 
‘Hij die de gestalte van God had, hield zijn 
gelijkheid aan God niet vast, maar deed er 
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf 
en werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, heeft hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het 
kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en 
hem de naam geschonken die elke naam te boven 
gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich 
zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de 
aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus 
is Heer,’ tot eer van God, de Vader.’ (Fil.2:6-11).  
 
‘Hij is het beeld van de onzichtbare God, de 
eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem 
zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en 
die op de aarde zijn, de zichtbare en de 
onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 
hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn 
door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór 
alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 
en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. 
Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, 
zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 
Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem 
woning te maken,…’ (Col.1:15-19). 
 
‘ Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen 
tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft 
Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in 
de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van 
alle dingen, door wie Hij ook de wereld 
geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner 
heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle 
dingen draagt door het woord zijner kracht, 
heeft, na de reiniging der zonden tot stand 
gebracht te hebben, Zich gezet aan de 
rechterhand van de majesteit in den hoge, zóveel 
machtiger geworden dan de engelen, als Hij 
uitnemender naam boven hen als erfdeel 
ontvangen heeft. En wanneer Hij wederom de 
eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: 
En Hem moeten alle engelen Gods huldigen.’ 
(Hebr.1:2-6). 
Dit getuigenis over Jezus willen we tot slot van 
heel dichtbij bezien door de teksten zo goed 

mogelijk uit te leggen en toe te lichten. Wie is 
Jezus Christus volgens deze onbekende auteur…? 
 
De schrijver van de brief aan de Hebreeën begint 
direct met zijn boodschap door een vergelijking te 
trekken tussen Gods spreken in de profeten van 
weleer en Gods openbaring in Jezus Christus.     
De afzonderlijke openbaringen van God aan de 
oudtestamentische profeten moeten onvolledig 
zijn geweest, omdat steeds maar gedeelten van 
Zijn plan werden bekend gemaakt. Omdat deze 
openbaringen op verschillende manieren werden 
ontvangen (bv. door dromen, visioenen, 
profetieën, urim en tummim, natuurfenomenen 
etc., vgl. Hos.12:10,11), werd dit spreken van God 
niet altijd in de juiste samenhang verstaan. 
Daartegenover is Gods openbaring in Jezus 
Christus niet alleen éénmalig (9:26) en voor 
slechts één uitlegging vatbaar, maar ook volledig 
en definitief! Met ‘de profeten’ worden in 
principe alle mensen in het OT bedoeld, die 
openbaringen van God ontvingen, zoals Abraham 
(Gen.20:7); Jacob (Gen.49); Mozes (Deut.18:15) 
en vele anderen.  
De uitdrukking ‘in het laatste van de dagen’ (vgl.   
Jer.30:24; Ezech.38:16; Hosea 3:5;4:1,2; Petr.3:3) 
heeft betrekking op de tijd van de Messias, de 
eindtijd waarin wij nu leven (1Petr.1:20). Jezus 
Christus kunnen we enerzijds tot de profeten 
rekenen (vgl.Luc.24:19), maar anderzijds overtreft 
Hij hen verre in Zijn hoedanigheid van Zoon van 
God. 
 
Jezus Christus is echter niet alleen ‘de’ Zoon van 
God, maar ook de erfgenaam van alle dingen 
(vgl. Rom.8:17; Gal.4:7). De woordvorm ‘hij 
heeft gesteld’ geeft aan dat het om een éénmalige 
gebeurtenis in het verleden gaat. Uit het gebruik 
van het woord ’erfgenaam’ hier en ’erfdeel’ in 
vs.4 en uit de hele context (1:3,13; 2:7-9) is 
duidelijk dat het moment van de verhoging van de 
Zoon bedoeld is. De gedachte van de ‘erfgenaam’ 
herinnert aan Ps.2:8: ‘Vraag Mij en Ik zal volken 
geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw 
bezit.’(vgl.1:5;Matt.21:38).Daar wordt al duidelijk 
dat de aanspraken van de Zoon veel ruimer zijn 
dan alleen het koningschap over Israël. 
Vervolgens wordt ons de Zoon (evenals in 
Joh.1:3,10; 1Cor.8:6 en Col.1:16) voorgesteld als 
scheppingsmiddelaar, Degene door wie God ‘de 
werelden’ ofwel alle dingen schiep. Het met 
werelden vertaalde grondwoord kan betekenen 
‘eeuwigheid’, ‘wereldperiode’ en ‘wereld’ 
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(ruimtelijk). Het heeft hier, evenals in 11:3, de 
laatste betekenis en we kunnen het meervoud 
aiōnas (werelden) het best vertalen met: 
wereldruim, heelal, universum. Jezus Christus 
was als scheppingsmiddelaar betrokken in het 
ontstaan van het heelal! Zo opent de schrijver in 
vs.2 met het noemen van twee hoofdmomenten uit 
het leven van de Zoon. God heeft door Jezus 
Christus het universum geschapen en Hem 
door Zijn verhoging tot Koning over alle 
dingen gesteld. 
 
Dan wordt de bijzondere verhouding tussen de 
Zoon en God en de wereld verder uitgewerkt. Het 
eerste deel van vs. 3 spreekt over de verhouding 
tussen de Zoon en God: Hij is de afstraling van 
Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen. 
Met het woord afstraling (afschijnsel, reflectie) 
wordt zowel de zelfstandigheid als de 
verwantschap en gelijksoortigheid van de 
heerlijkheid van de Zoon met die van de Vader 
uitgedrukt. Bij het Griekse woord charaktēr 
moeten we denken aan een afdruk, zoals 
bijvoorbeeld de beeltenis op een muntstuk. De 
Zoon is een afdruk van het wezen van de 
Vader. Dezelfde gedachte vinden we in 2Cor.4:4; 
Fil.2:6; Col.1:15. 
Vervolgens wordt gesproken over de verhouding 
tussen de Zoon en de wereld en de mensheid. 
Zoals door het woord van God alle dingen werden 
geschapen (vgl. Gen.1:3vv.; Joh.1:3; Col.1:16), zo 
draagt de Zoon door ‘het Woord van Zijn 
kracht’ al het geschapene, d.w.z. Hij verzekert 
het voortbestaan van de schepping (vgl. Col.1:17). 
In ‘nadat Hij de reiniging van onze zonden 
volbracht had’ ligt de menswording van Jezus 
Christus en Zijn verzoenend lijden en sterven aan 
het kruis besloten (9:14,26). Na deze opdracht 
volbracht te hebben, heeft Hij plaatsgenomen aan 
de rechterhand van God (vgl. Rom.8:34). Het 
zitten ‘aan de rechterhand der Majesteit (een 
omschrijving voor God, vgl. Marc.14:62; zie 
verder Ps.110:1) in de hoge’ (de hemel, Ps.113:5, 
vgl. WV) is een typering van de allerhoogste eer. 
Deze eer houdt in dat de Zoon deelt in Gods 
wereldheerschappij. Zo wordt ons in de eerste 
verzen van de brief aan de Hebreeën het 
samengaan van het priesterschap en het 
koningschap van Jezus Christus getekend (zie 
7:1vv.). 
 
Jezus Christus, de Zoon van God, die tijdens Zijn 
leven en lijden op aarde voor een korte tijd 

beneden de engelen gesteld was (2:9), werd na 
Zijn opstanding ver boven hen verheven. Hij is in 
die mate boven de engelen: ‘beter en hoger in 
macht en waardigheid’. Wanneer is Hij zo enorm 
verhoogd? Het wijst op de verhoging en 
verheerlijking van Jezus Christus bij Zijn 
hemelvaart. 
In vers 1 werd de Zoon boven de profeten gesteld; 
nu komt de verhouding tussen Christus en de 
engelen aan de orde. De wet was tot stand 
gekomen door bemiddeling van engelen (vgl. 2:2; 
Hand.7:53; Gal.3:19) en werd door de meeste 
Joden beschouwd als belangrijker dan de 
profetische geschriften. Daarom wordt aan de 
verhevenheid van Jezus Christus boven de 
engelen veel aandacht besteed (1:4-2:18). 
Bovendien hechtten verschillende joodse sekten 
belang aan het kennen en erkennen van een 
bepaalde hiërarchie van engelen, o.a. de Essenen 
(Dode-Zeerollen) en de joodse gnostici te Colosse 
(zie Col.2:8,18). 
De naam die Christus als erfdeel heeft ontvangen, 
en die uitnemender is dan de namen der engelen 
(vgl.Ef.1:21), moet in ons tekstverband wel de 
naam ‘Zoon’ zijn (zie vs.5), nl. de Zoon die de 
wereldheerschappij ontvangt (vs.2). In een ander 
verband moeten we denken aan de titel kurios 
(Heer, vgl. Fil.2:9,11) of aan de benamingen die 
we vinden in Openb.19:11-16. In het OT-ische 
denken werd d.m.v. een naam iemands karakter, 
persoonlijkheid of positie aangegeven (vgl. 
Gen.32:27,28). De woorden ‘Hij heeft geërfd, 
ontvangen’ leggen vooral de nadruk op het 
blijvende gevolg van deze naamgeving door God: 
heerschappij over al het geschapene. Jezus 
Christus was ook vóór Zijn hemelvaart reeds de 
Zoon (1:1; 5:8), zelfs vóór de schepping (1:2), 
maar de status van het zoonschap wordt in Zijn 
verhoging volmaakt vervuld. 
 
In de dan volgende verzen (5-14) wordt de 
superioriteit van Jezus Christus boven de engelen 
vanuit een aantal schriftcitaten aangetoond. Het 
eerste citaat ‘Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden 
verwekt’ komt uit Ps.2:7 (LXX). In deze psalm 
wordt de Messiaanse koning bezongen (zie m.n. 
de verzen 8-12). Het tweede citaat vinden we in 2 
Sam.7:14 en 1 Kron.17:13. Het betreft een belofte 
aan het Davidische koningshuis (2 Sam.7:12-16) 
met duidelijk Messiaanse trekken: er is sprake van 
een een koningschap ‘voor immer’ en ‘voor altijd’ 
(2 Sam.7:13,16). De profeten die op deze belofte 
terugkomen, profeteerden dat de belofte van een 
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eeuwig koningschap voor het huis van David in 
vervulling zou gaan bij de komst van de Messias 
(Jes.9:5; 11:1vv.; Jer.23:5; 33:15; 5:1). 
Met deze twee aanhalingen uit het OT wijst de 
schrijver van de brief aan de Hebreeën op de 
unieke relatie tussen God en de Messias: het is 
een vader-zoon relatie. De engelen worden in het 
OT wel als groep ‘zonen Gods’ genoemd ( 1:6; 
2:1), maar nooit wordt een individuele engel 
‘zoon van God’ genoemd. Ook het ‘heden’ en het 
‘verwekt’ in het eerste citaat benadrukken de 
persoonlijke en unieke relatie tussen God en de 
Messias, duidelijk onderscheiden van de 
miljoenen engelen, die eens werden geschapen. 
Als we het moment van het ‘heden’ nader willen 
benoemen, zullen we vanuit Ps.2 moeten denken 
aan de Messiaanse heilstijd (vgl.3:7;4:7; 
Luc.4:21). Het ‘heden’ is gelijk aan ‘de laatste 
dagen’, waarin God heeft gesproken in de Zoon 
(vs.1). 
 
De in vers 6 aangetroffen gebeurtenis zal pas 
vervuld worden bij de wederkomst van Jezus 
Christus. De plaats van ‘opnieuw’ in de zin maakt 
nl. duidelijk dat het hier gaat om een ‘opnieuw’ 
zenden van de Zoon naar de wereld door de 
Vader. 
Dat Jezus de ‘eerstgeborene’ wordt genoemd, 
geeft hier niet zozeer aan dat Hij als eerste uit de 
doden werd opgewekt (zoals in 1Cor.15:20; 
Col.1:18), maar spreekt veeleer met een 
toespeling op Ps.89:28 over Zijn status als de 
geliefde zoon, d.w.z. de belangrijkste met de 
eerste rechten in de erfenis (Hebr.12:23). Gezegd 
van de Messias betekent het de eerste en hoogste 
onder de koningen der aarde en spreekt het over 
Zijn wereldheerschappij (Ps.89:28b; Openb.1:5). 
Verder is opmerkelijk dat juist Ps.89 (m.n. vs.3-5 
en 20-30) de belofte van een eeuwig koningschap 
(2 Sam.7:12-16) weer opneemt (zie vs.5). 
Uit de geciteerde woorden blijkt duidelijk dat de 
Zoon ver boven de engelen is verheven. Dat de 
komst van de Here God vervuld zal worden in 
de komst van de Messias is ons op vele plaatsen 
in het OT en NT geopenbaard en wordt ook hier 
verondersteld. Het citaat ‘En Hem moeten alle 
engelen Gods aanbidden’ vinden we letterlijk in 
de Griekse vertaling van het lied van Mozes 
(Deut.32:43).  
 
‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en 
tot in eeuwigheid.’(Hebr.13:8).  
 

Deze geloofsuitspraak sluit aan bij het hiervoor 
gaande vers: de Here Jezus Christus op wie de 
reeds gestorven gemeenteleiders hun geloof 
hadden gebouwd en voor wie zij hun leven 
hadden gegeven, is ook in het ‘heden’, waarin de 
lezers leven, dezelfde. Zij kunnen dus het geloof 
van deze gemeentevoorgangers navolgen. Dit doet 
geen uitspraak over de preëxistentie van Christus 
(het bestaan van Christus vóór Hij op aarde 
kwam), maar stelt dat Christus, evenals aan de 
eerste generatie van gelovigen (gisteren), ook nu 
aan de lezers kracht zal geven. 
Gisteren’ wordt wel vaker gebruikt als een 
algemene aanduiding voor het verleden (vgl. 
Ex.4:10; 5:14; 2 Sam.15:20). Aan deze stelling 
wordt toegevoegd ‘en tot in alle eeuwigheden’. 
Immers het hogepriesterschap van Jezus Christus 
is voor eeuwig (6:20; 7:17,24). Daardoor wordt 
deze geloofsuitspraak tevens een belofte voor de 
toekomstige generaties. De Here Jezus blijft 
dezelfde, Hij is betrouwbaar (vgl. Matt.28:20). 
Zij zullen de nabijheid van Christus op dezelfde 
wijze als de apostelen ervaren, en evenals Hij 
voor de apostelen gepleit heeft, zo zal Hij voor 
alle gelovigen pleiten (7:25). 
Reeds in het OT noemt God Zichzelf als degene 
die ‘dezelfde’ blijft (vgl. Jes.41:4; 43:10; 46:4; 
48:12); ook de Godsnaam ‘Ik ben die Ik ben’ 
(Ex.3:14) wijst in die richting, maar dit kan nu 
ook van de Here Jezus gezegd worden (zie 1:12; 
Ps.102:28). 
 
Wat wil ik nu met heel deze ‘bewijsvoering’ 
bereiken? Het is simpelweg dit: de ene bedelaar 
vertelt de andere waar hij brood kan vinden.  
Het sluit aan bij de woorden van Jezus, nl. dat 
mensen in Hem zullen geloven zonder Hem 
gezien te hebben; zij zullen van Hem gehoord 
hebben en dat zeker ook wat betreft de 
wondertekenen die Hij gedaan heeft.  
Johannes schrijft dat Jezus nog wel veel meer 
tekenen gedaan heeft dan die welke hijzelf heeft 
opgeschreven. Die tekenen duiden op Zijn 
Godheid en hadden ook tot doel om het geloof in 
de Here Jezus Christus te wekken. Ook al zagen 
vele joden die tekenen wel, velen waren daardoor 
nog niet in Jezus gaan geloven (zie 2:18,23v.). 

 

Jezus wil dat zijn identiteit wordt ontdekt 
dankzij een juist begrip van zijn woorden en 
zijn daden en dankzij de werking van de 
Heilige Geest. Opdat wij zullen geloven!  
 


