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Jezus Christus als “Jahweh/Jehovah” 
– Herziene Statenvertaling 2010 / 2016 –  

Het Tetragram  (JHWH) heb ik hier hersteld en weergegeven als “JaHWeH” (M.V.) 
 

 

Oude Testament Nieuwe Testament 

1. In verband met Johannes de Doper 

Jesaja 40:3  Een stem [= Johannes de Doper] 
van iemand die roept in de woestijn: Bereid de 
weg van JaHWeH, maak recht in de wildernis 
een gebaande weg voor onze God.  

Mattheüs 3:3  Want deze is het over wie gesp-
roken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: 
De stem [= Johannes de Doper] van een die 
roept in de woestijn: Maak de weg van de 
Heere [= God, Jezus] gereed, maak Zijn paden 
recht. 
Lukas 3:4  zoals geschreven staat in het boek 
van de woorden van de profeet Jesaja: De stem 
van een die roept in de woestijn: Maak de weg 
van de Heere [= God, Jezus] gereed, maak Zijn 
paden recht. 
Johannes 1:23  Hij zei: Ik ben de stem van een 
die roept in de woestijn: Maak de weg van de 
Heere [= God, Jezus] recht, zoals Jesaja, de 
profeet, gesproken heeft.  

2. De Schepper 

Exodus 20:11  Want in zes dagen heeft JaH-
WeH de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en 
al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. 
Daarom zegende JaHWeH de sabbatdag, en 
heiligde die. 
Nehemia 9:6  U bent het, JaHWeH, U alleen. 
U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste he-
mel en heel het leger erin, de aarde en al wat 
daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en U 
doet dat alles leven, en de menigte aan de he-
mel buigt zich voor U neer. 
Psalm 33:6-9  Door het Woord van JaHWeH 
is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn 
mond heel hun legermacht. 7 Hij verzamelt het 
water van de zee als een dam, Hij sluit de diepe 
wateren op in schatkamers. 8 Laat heel de aarde 
voor JaHWeH vrezen, laat alle bewoners van 
de wereld bevreesd zijn voor Hem. 9 Want Híj 
spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.  

Kolossenzen 1:16  Want door Hem [= Jezus] 
zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en 
die op de aarde zijn, die zichtbaar en die on-
zichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overhe-
den of machten; alle dingen zijn door Hem en 
voor Hem geschapen. 
Johannes 1:3  Alle dingen zijn door het Woord 
gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding ge-
maakt dat gemaakt is. 

3. De Maker en onderhouder van Hemel en Aarde 

Psalm 102:25-27  Mijn God, zei ik, neem mij 
niet weg op de helft van mijn dagen, Uw jaren 

Hebreeën 1:8-12  maar tegen de Zoon zegt Hij: 
Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. 
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duren voort van generatie op generatie. 26 U 
hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel 
is het werk van Uw handen. 27 Die zullen ver-
gaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen 
verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen 
als een gewaad en zij zullen verdwijnen. 

De scepter van Uw koninkrijk is een scepter 
van het recht. 9 U hebt gerechtigheid lief en 
haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U 
gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw 
metgezellen. 10 En: In het begin hebt U, Heere, 
de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de 
werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, 
maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten 
als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze 
oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar 
U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet op-
houden. 

4. De Heer “proeven” 

Psalm 34:9  Proef en zie dat JaHWeH goed is; 
welzalig de man die tot Hem de toevlucht 
neemt.  

1 Petrus 2:3-4  indien u tenminste geproefd 
hebt dat de Heere [= Jezus], goedertieren is 4 en 
kom naar Hem toe ... 

5. De Arm en Heerlijkheid van de Heer 

Jesaja 53:1  Wie heeft onze prediking geloofd, 
en aan wie is de arm van JaHWeH geopen-
baard? 
Jesaja 6:9-10  Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit 
volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet 
begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet 
opmerken. 10 Maak het hart van dit volk vet, en 
stop hun oren toe, en sluit hun ogen; anders 
zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren 
horen, en met hun hart begrijpen en zich beke-
ren, en zal Hij hen genezen. 
Jesaja 6:1-5  In het jaar dat koning Uzzia stierf, 
zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven 
troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de 
tempel. 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had 
zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn ge-
zicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met 
twee vloog hij. 3 De een riep tot de ander: Hei-
lig, heilig, heilig is JaHWeH van de leger-
machten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijk-
heid! … 5 Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! 
… Mijn ogen hebben namelijk de Koning, 
JaHWeH van de legermachten, gezien. 

Johannes 12:37-42  Maar hoewel Hij zoveel te-
kenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij 
niet in Hem [= Jezus]; 38 opdat het woord van 
de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gespro-
ken heeft: Heere, wie heeft onze prediking ge-
loofd en aan wie is de arm van de Heere ge-
openbaard?  
39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Je-
saja verder gezegd heeft: 40 Hij heeft hun ogen 
verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met 
de ogen zouden zien en met het hart inzien en 
zich bekeren en Ik hen zou genezen. 
41 Dit zei Jesaja toen hij Zijn [= Jezus] heer-
lijkheid zag [= Jesaja 6:1-5] en over Hem 
sprak. 42 En toch geloofden ook velen van de 
leiders in Hem [= Jezus], maar vanwege de Fa-
rizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de 
synagoge geworpen zouden worden. 

6. Elke knie zal buigen 

Jesaja 45:21-25  … Ben Ik het niet, JaHWeH? 
Buiten Mij is er geen andere God, … 23 Ik heb 
gezworen bij Mijzelf … dat voor Mij elke knie 
zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren. 24 
Voorzeker, in JaHWeH – zal men van Mij 
zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht, tot 
Hem zal men komen. Maar zij zullen be-
schaamd worden, allen die tegen Hem in 

Filippenzen 2:10-11  opdat in de Naam van 
Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in 
de hemel, en die op de aarde, en die onder de 
aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Je-
zus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 
God de Vader. 
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woede ontstoken zijn. 25 Echter in JaHWeH 
zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen 
heel het nageslacht van Israël. 

7. Hem aanroepen voor redding 

Joël 2:32  Het zal geschieden dat ieder die de 
Naam van JaHWeH zal aanroepen, behouden 
zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruza-
lem zal ontkoming zijn, zoals JaHWeH gezegd 
heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die 
JaHWeH roepen zal.  

Romeinen 10:13  Want ieder die de Naam van 
de Heere [= Jezus] zal aanroepen, zal zalig 
worden.  
Handelingen 2:16-17, 21  Maar dit is wat gesp-
roken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn 
in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstor-
ten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen 
en uw dochters zullen profeteren, uw jonge-
mannen zullen visioenen zien en uw ouderen 
zullen dromen dromen. … 21 En het zal zo zijn 
dat ieder die de Naam van de Heere [= Jezus] 
zal aanroepen, zalig zal worden. 
Handelingen 4:10-12  Laat het dan bij u allen 
en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door 
de Naam van Jezus Christus … 11 Deze Jezus 
is de steen die door u, de bouwers, veracht 
werd, maar Die de hoeksteen geworden is.  12 
En de zaligheid [= soteria, redding] is in geen 
ander, want er is onder de hemel geen andere 
Naam onder de mensen gegeven waardoor wij 
zalig moeten worden. 

8. Oordelen van de mensheid 

Jesaja 45:21-23  Ben Ik het niet, JaHWeH? 
Buiten Mij is er geen andere God, een recht-
vaardig God, een Heiland; er is niemand be-
halve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, 
alle einden der aarde, want Ik ben God en nie-
mand anders. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf – 
uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord 
uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor 
Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij 
Mij zal zweren. 

Romeinen 14:10-11  U echter, wat oordeelt u 
uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broe-
der? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel 
van Christus gesteld worden. 11 Want er staat 
geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: 
Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke 
tong zal God belijden. 

9. Rots 

2 Samuël 22:2-3  Hij zei: JaHWeH is mijn 
rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, 3 mijn 
God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, 
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn vei-
lige vesting; mijn toevlucht, mijn Verlosser; 
van geweld hebt U mij verlost. 
Psalm 18:3  JaHWeH is mijn rots en mijn 
burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, 
tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de 
hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. 

1 Korinthiërs 10:4  En allen dezelfde geeste-
lijke drank gedronken hebben. Zij dronken na-
melijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; 
en die rots was Christus. [vgl. Deut. 32:4, 15, 
18, 30-31] 
Romeinen 9:33  Zoals geschreven staat: Zie, Ik 
leg in Sion een steen des aanstoots en een 
struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal 
niet beschaamd worden. 
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Psalm 18:32  Want wie is God, behalve JaH-
WeH? Wie is een rots dan alleen onze God? 
Jesaja 8:13-14  JaHWeH van de legermachten, 
Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees en 
Hij is uw verschrikking. 14 Hij zal tot een hei-
ligdom voor u zijn, tot een steen des aan-
stoots, en tot een rots waarover men struikelt 
voor de beide huizen van Israël, tot een strik en 
een val voor de inwoners van Jeruzalem. 

Efeziërs 2:20  Gebouwd op het fundament van 
de apostelen en profeten, waarvan Jezus Chris-
tus Zelf de hoeksteen is. 
1 Petrus 2:5-8  Dan wordt u ook zelf, als le-
vende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, 
tot een heilig priesterschap, om geestelijke of-
fers te brengen, die God welgevallig zijn door 
Jezus Christus. 6 Daarom staat er in de Schrift: 
‘Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverko-
ren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal 
niet beschaamd worden’ [Jesaja 28:16]. 7 Voor 
u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de 
ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers 
verworpen hebben, die is de hoeksteen gewor-
den, en een steen des aanstoots en een strui-
kelblok; 8 voor hen namelijk die zich aan het 
Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, 
waartoe zij ook bestemd zijn 

10. Herder 

Psalm 23:1  JaHWeH is mijn Herder, mij ont-
breekt niets. 
Psalm 80:2-4, 20  Herder van Israël, neem ter 
ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, Die 
troont tussen de cherubs, verschijn blinkend! 3 
Wek Uw macht op voor de ogen van Efraïm, 
Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. 4 
O God, breng ons terug; doe Uw aangezicht 
lichten, dan zullen wij verlost worden. … 20 
JaHWeH, God van de legermachten, breng 
ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zul-
len wij verlost worden.  
Jesaja 40:10-11  Zie, de Heere JaHWeH! Met 
kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. 
Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeids-
loon gaat voor Hem uit. 11 Als een herder zal 
Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in 
Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot 
dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
Ezechiël 34:11-12  Want zo zegt de Heere 
JaHWeH: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen 
vragen en naar ze op zoek gaan. 12 Zoals een 
herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag 
dat hij te midden van zijn verspreide schapen 
is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik 
zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze ver-
spreid zijn op de dag van donkere wolken. 

Johannes 10:11  Ik [= Jezus] ben de goede Her-
der; de goede herder geeft zijn leven voor de 
schapen. 
Johannes 10:14-16  Ik [= Jezus] ben de goede 
Herder en Ik ken de Mijnen en word door de 
Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en 
Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de 
schapen. 16 Ik heb nog andere schapen, die niet 
van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik bin-
nenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en 
het zal worden één kudde en één Herder.  
Hebreeën 13:20  De God nu van de vrede, Die 
de grote Herder van de schapen, onze Heere 
Jezus Christus, uit de doden heeft terugge-
bracht, op grond van het bloed van het eeuwige 
verbond. 
1 Petrus 5:4  En als de Opperherder [= Jezus] 
verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans 
van de heerlijkheid verkrijgen. 

11. Redder 

Jesaja 43:3  Want Ik ben JaHWeH, uw God, 
de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb 

Handelingen 4:10-12  laat het dan bij u allen en 
bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de 
Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die 
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Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en 
Seba in uw plaats. 
Jesaja 43:11  Ik, Ik ben JaHWeH, buiten Mij is 
er geen Heiland. 
Jesaja 45:21-22  Maak bekend en breng naar 
voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit van 
oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af 
bekendgemaakt? Ben Ik het niet, JaHWeH? 
Buiten Mij is er geen andere God, een recht-
vaardig God, een Heiland; er is niemand be-
halve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, 
alle einden der aarde, want Ik ben God en nie-
mand anders. 
Hosea 13:4  Maar Ik ben JaHWeH, uw God, 
sinds het land Egypte. Een God behalve Mij 
mag u daarom niet erkennen, en buiten Mij is 
er geen Heiland. 

u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden 
opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier 
gezond voor u staat. 11 Deze Jezus is de steen 
die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die 
de hoeksteen geworden is. 12 En de zaligheid 
is in geen ander, want er is onder de hemel 
geen andere Naam onder de mensen gegeven 
waardoor wij zalig moeten worden. 
Titus 2:13  Terwijl wij verwachten de zalige 
hoop en verschijning van de heerlijkheid van 
de grote God en onze Zaligmaker, Jezus 
Christus. 

12. Koning 

Psalm 10:16  JaHWeH is Koning, eeuwig en 
altijd. 
Psalm 29:10  JaHWeH troont boven de water-
vloed, ja, JaHWeH troont als Koning voor 
eeuwig. 
Jesaja 33:22  JaHWeH is immers onze Rech-
ter, JaHWeH is onze Wetgever, JaHWeH is 
onze Koning; Híj zal ons verlossen. 
Jeremia 23:5-6  Zie, er komen dagen, spreekt 
JaHWeH, dat Ik voor David een rechtvaardige 
SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning 
regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en 
gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen 
zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd 
wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men 
Hem noemen zal: JaHWeH ONZE GERECH-
TIGHEID. 
Zacharia 14:9  JaHWeH zal Koning worden 
over heel de aarde. Op die dag zal JaHWeH de 
Enige zijn en Zijn Naam de enige. 
Zacharia 14:16-17  Het zal geschieden dat al de 
overgeblevenen van alle heidenvolken die te-
gen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar 
zullen opgaan om zich neer te buigen voor de 
Koning, JaHWeH van de legermachten, en om 
het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Het zal ge-
schieden dat er geen regen zal vallen op hem 
die uit de geslachten van de aarde niet zal op-
gaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, 
JaHWeH van de legermachten, neer te buigen. 

Johannes 1:50  Nathanaël antwoordde en zei te-
gen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U 
bent de Koning van Israël.  
Openbaring 17:14  Zij zullen oorlog voeren te-
gen het Lam, maar het Lam – want Heere der 
heren is Hij en Koning der koningen – zal hen 
overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, 
geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. 
Openbaring 19:16  Er stond op Zijn bovenkleed 
en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning 
der koningen en Heere der heren. 
1 Timotheüs 6:14-16  dit gebod onbevlekt en 
onberispelijk in acht te nemen, tot de verschij-
ning van onze Heere Jezus Christus. 15 De za-
lige en alleen machtige Heere, de Koning der 
koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn 
tijd laten zien, 16 Hij Die als enige onsterfelijk-
heid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; 
Hem heeft geen mens gezien en niemand kan 
Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. 
Amen. 
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13. “IK BEN” 

Exodus 3:13-15  En Mozes zei tegen God: Zie, 
wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen 
zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u 
toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn 
Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 14 
En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK 
BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Isra-
elieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe ge-
zonden. 15 Toen zei God verder tegen Mozes: 
Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: JaH-
WeH, de God van uw vaderen, de God van 
Abraham, de God van Izak en de God van Ja-
kob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor 
eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter ge-
dachtenis, van generatie op generatie. 

“IK BEN” in Johannes 
Alle volgende verzen bevatten het Griekse 

woord ego eimi (= IK BEN), toegepast op de 
Heer Jezus Christus. 

1. Johannes 6:35, 41, 48, 51   
2. Johannes 8:12   
3. Johannes 10:7, 9   
4. Johannes 10:11, 14   
5. Johannes 11:25   
6. Johannes 14:6   
7. Johannes 15:1, 5   
8. Johannes 4:26   
9. Johannes 6:20   
10. Johannes 8:24   
11. Johannes 8:28   
12. Johannes 8:58   
13. Johannes 13:19   
14. Johannes 18:5-6, 8   
15.  Johannes 18:37   

 

 

Lees verder: 
o Rubriek “Jahweh / Jehovah / Jezus”: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm#godsnaam  
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