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                                                 (Voor vragen bel tel. +31 (0)6-44752537)

Jesaja beschrijft in Jesaja 9:5 het kind dat geboren zou worden: "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." 

De persoon die stierf aan het kruis voor onze zonden was niet zomaar een persoon. Hij was "De machtige God", "De 

eeuwige Vader" en "De Vredevorst". 

 

Jesaja 43:10-11 zegt: "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 Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. Ik, Ik ben de 

HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij." In dit geschrift laat de Heere weten dat er geen andere God buiten hem is - geen 

ander werd vóór hem gevormd en geen ander werd na hem gevormd. Hij omschrijft zichzelf als de redder. Hij gaf ons de ware 

identiteit van de persoon die later zou komen om voor onze zonden te sterven. Deuteronomium 6:4 zegt: "Hoor, Israel! de 

HEERE, onze God, is een enig HEERE!" Jesaja 45:22 zegt: "Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! 

want Ik ben God, en niemand meer." 

 We lezen over Paulus, toen hij nog steeds Saulus heette, over zijn 

contact met de Heer Jezus, na zijn opstanding in Handelingen 9:1-9: 

"En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des 

Heeren, ging tot de hogepriester, En begeerde brieven van hem naar 

Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg 

waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden 

brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij 

Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel; En 

ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, 

Saul! wat vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de 

Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen 

tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: 

Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, 

en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet. En 

de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende 

wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde; en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem 

bij de hand leidende, brachten hem te Damaskus. En hij was drie dagen, dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet." Saulus was 

op weg naar Damascus met het doel om de gelovigen te arresteren. Jezus was toen alreeds gestorven en uit de dood opgestaan. 

Hij was reeds ten hemel opgevaren. Terwijl Saulus naar Damascus reisde, scheen een helder licht om hem heen vanuit de hemel 

en hoorde hij een stem van iemand die tot hem sprak. "Hij vroeg de Heer wie het is die tot hem sprak om zichzelf te 

identificeren - want hij zei: "Wie zijt Gij, Heere?" De Heere identificeerde zichzelf en zei: "Ik ben Jezus". Hij beefde en was 

verbaasd. Hij besefte dat hij met de Almachtige zelf te maken had. 

 

Paulus was in Kolossenzen in staat om te verklaren wie Jezus echt is Kol. 1:15-17: "Dewelke het Beeld is des onzienlijken 

Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, 

die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door 

Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem." Paulus verklaart dat de 

Heere Jezus de schepper van alle dingen is. Het maakt geen verschil of dit dingen zijn in de hemel of op aarde, of ze nu 

zichtbaar of onzichtbaar zijn of dat het tronen, heerschappijen, overheden of machten zijn. Ze waren allemaal gemaakt door hem 

en voor hem. Hij was er vóór alle dingen al, en door hem bestaan alle dingen. Dit is kracht. Jakobus 2:19 zegt: "Gij gelooft, dat 

God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen." De duivels zullen beven als je hen benadert met 

het gezag, dat je weet dat er maar één God is, de Heere Jezus Christus. 

 

Hebreeën 13:8 stelt: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid." Hij is de Almachtige. Hij verandert 

niet. Hij woont in de eeuwigheid. Psalm 90:1-2 zegt: "HEERE! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer 

de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God." 

Voordat er een berg werd gevormd op deze aarde; in feite, voordat deze aarde gevormd werd; van eeuwigheid tot eeuwigheid; er 

staat: "Zijt Gij God". Koning David verwijst naar iemand. Hij zegt: "Gij" zijt God. We weten wie deze persoon is - de Heere 

Jezus. 

 

Jezus beschrijft zichzelf in Openbaring 1:8, 17-18. Vers 8 zegt: "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." De verzen 17-18 stellen: "En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan 

Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik 

ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods." In deze verzen 
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herinnert hij ons eraan dat het hem is "die leeft en dood is geweest". Hij is de eerste en de laatste; de Alfa en de Omega; Die is, 

en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. In de hemel zullen de engelen en de rest van ons de Heere Jezus aanbidden als 

zijnde de Almachtige. 

 

Openbaring 4:8-11 zegt: "En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol 

ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en 

Die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle 

eeuwigheid leeft; Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle 

eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en 

de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen." 

 

Openbaring 5:11-14 zegt: "En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de 

ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden; Zeggende met een grote stem: Het 

Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en 

dankzegging. En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in 

dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de 

kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden 

Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid." 

 

Onze Heer Jezus, het Lam, is waardig om alle macht, alle aanbidding, alle majesteit en alle heerschappij voor altijd en 

eeuwig te ontvangen. Amen. Openbaring 21:6-7 zegt: "En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het 

Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven; 

en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn." 

 

Als u in de Heere Jezus gelooft, zult u de bron van leven voor niets ontvangen. Voor eeuwig zult u bij hem wonen. Laten we 

lezen over de geboorte van Jezus in Mattheüs 1:18-25: "De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn 

moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. 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, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! 

wees 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. En dit alles is geschied, 

opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: ZIET, DE MAAGD ZAL ZWANGER 

WORDEN, EN EEN ZOON BAREN, EN GIJ ZULT ZIJN NAAM HETEN EMMANUEL; hetwelk is, overgezet zijnde, God met 

ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich 

genomen; En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS." 

 

In deze verzen lezen we dat de Heilige Geest over Maria kwam en dat ze een zoon zou voortbrengen die Jezus, Emmanuel 

genoemd zou worden, wat geïnterpreteerd wordt als, God met ons. Dit is de vervulling van Jesaja 9:5 dat een Kind geboren zou 

worden, een Zoon gegeven zou worden, wiens naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid en Vredevorst 

genoemd zou worden. In Johannes hoofdstuk 8 lezen we over een gesprek dat Jezus met de joden had, over wie hij werkelijk 

was. Johannes 8:56-59 zegt: "Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem 

gezien, en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien? Jezus 

zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen. 

Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, gaande door het midden van hen; en ging alzo voorbij." 

 

Jezus vertelde de Joden dat Abraham, die honderden jaren eerder was gestorven, blij was hem te zien. Hij was dezelfde 

persoon die Abraham zag - de machtige God in menselijke vorm. Ze begrepen wat hij zei, omdat ze tegen hem zeiden: "Gij hebt 

nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien?" Hij vertelde hen toen dat, voordat Abraham bestond, hij er al was - de "Ik 

ben" - de eeuwige God. 

 

Laten we Hebreeën 7:1-10 lezen: "Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die 

Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende; Aan welken ook Abraham van alles 

de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is 

een koning des vredes; Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der dagen, noch einde des levens 

hebbende; maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerkt nu, hoe groot deze 

geweest zij, aan denwelken ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit den buit. En die uit de kinderen van Levi het 

priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is, van hun broederen, hoewel die 

uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham 

tienden genomen, en hem, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt 
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gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tienden de mensen, die sterven, maar aldaar neemt ze die, van welken 

getuigd wordt, dat hij leeft. En, om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven; Want hij 

was nog in de lenden des vaders, als hem Melchizedek tegemoet ging." 

 

Deze Melchizédek, die Abraham ontmoette, had geen vader, geen moeder, was zonder afkomst, had geen begin der dagen 

noch een einde van het leven, maar werd aan de Zoon van God gelijkgesteld. Deze persoon zou iemand moeten zijn die eeuwig 

is om noch een begin noch einde van het leven te 

kunnen hebben. Abraham ontmoette dezelfde persoon 

die later als de Heere Jezus Christus kwam. In 

Johannes 1:10-13 staat: "Hij was in de wereld, en de 

wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem 

niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de 

Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen 

Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht 

gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in 

Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch 

uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, 

maar uit God geboren zijn". 

 

Dit Schriftgedeelte vertelt ons dat Jezus in de 

wereld was, dat de wereld door hem was gemaakt en 

dat de wereld hem niet kende. Hij kwam bij de zijne, 

en de zijne ontvingen hem niet. Maar voor zovelen 

die hem zullen ontvangen, geeft hij hen de kracht om zonen van God te worden, zelfs degenen die in Zijn naam geloven. Indien 

u in de Heere Jezus Christus gelooft als uw redder en uw God, zult u in de eeuwigheid bij hem wonen. In Johannes 1:3 staat: 

"Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is." 

 

Wanneer u begint te beseffen dat de God die ons heeft geschapen, de moeite heeft genomen om persoonlijk voor onze zonden 

te komen sterven, zal het je zelfs nog meer van de Heere uw God doen houden. We lezen in Markus 12:28-34: "En een der 

Schriftgeleerden horende, dat zij te zamen in woorden waren, en wetende, dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en 

vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van allen? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israel, de 

Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit 

geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in 

der waarheid gezegd, dat er een enig God is, en er is geen ander dan Hij; En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit 

geheel het verstand, en uit geheel de ziel, en uit geheel de kracht; en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de 

brandofferen en de slachtofferen. En Jezus ziende, dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het 

Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen." 

 

We zijn volmaakt in de Heere Jezus. Kolossenzen 2:9-10 zegt: "Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 

En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht". Toen Jezus werd veranderd van gedaante, liet hij de 

drie discipelen zijn pre-existente staat zien. Mattheüs 17:1-3 zegt: "En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en 

Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn 

aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met 

Hem samensprekende." 

 

Johannes 21:25 zegt: "En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven 

werden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen." Wij lezen in Jesaja 53:4-5: "Waarlijk, 

Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van 

God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de 

straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden." We willen onze Heere Jezus 

bedanken voor het dragen van onze smarten en verdriet, en dat Hij verwond was voor onze overtredingen, en verbrijzeld voor 

onze ongerechtigheden, voor het verschaffen van vrede aan onze ziel en voor het mogelijk maken dat we door zijn striemen 

genezen kunnen worden. Hoe vriendelijk is onze God om een mens te worden die alle straf op zich neemt om ons van onze 

zonden te verlossen. De Heere Jezus komt snel terug. Hij heeft zijn beloning bij zich. Openbaring 22:12-13 luidt: "En zie, Ik 

kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het 

Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste." 

J.O. Thomas  
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