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Het leven van Christus 
Hoofdstuk 6/16: De aanspraken van Christus 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ . 
NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm . 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 
Vertaling door M.V. Update 18-12-2015 (versie zonder invulvragen) 

  

Wie is Jezus? Wat zeggen de mensen? 
(Mattheüs 16:13-14) 

 
Mensen hebben allerlei ideeën over wie Jezus Christus werkelijk is. Lees Mattheüs 16:13-14. In de 
dagen dat onze Heer hier op aarde wandelde waren er mensen die dachten dat Jezus Johannes de 
Doper was. Anderen dachten dat Hij Elia was. Sommigen dachten dat Hij Jeremia was, en anderen 
dachten dat Hij een van de profeten was (Mattheüs 16:13-14). 
Zijn vijanden zeiden dat Hij “buiten zinnen” (waanzinnig) was, bezeten door een demon (Johan-
nes 10:20). Zij beschuldigden Hem dat Hij Zijn wonderen verrichtte middels de macht van Satan 
(Mattheüs 12:22-26; Markus 3:22). Zij noemden Hem een Samaritaan (Johannes 8:48), een voor 
de Joden hoogst hatelijke en beledigende term. Zij dachten van Hem ook dat Hij een godslasteraar 
was (Mattheüs 9:3; 26:65): louter een mens die gelijkheid met God claimde en daarom een man die 
de dood waardig was (vergelijk Johannes 10:33; Johannes 19:7; Leviticus 24:16). Was Jezus louter 
een mens; of was Hij meer dan dat? 
Vandaag hebben mensen ook allerlei ideeën over wie Jezus in werkelijkheid was (en is)! Sommigen 
zeggen dat Hij een groot leraar was. Anderen geloven dat Hij een beroemde profeet was. Sommigen 
promoten het idee van Jezus Christus de “superster” (zoals mensen gezien worden als supersterren: 
grote atleten en beroemde performers). Sommigen zullen zelfs zeggen dat Jezus de rechtvaardigste 
en volmaaktste mens was die ooit leefde, maar Hij blijft voor hen slechts een mens. 
Niets is belangrijker dan iemands opvatting over wie Jezus echt was en is. Als ik geloof dat Jezus 
Christus de Almachtige God is, dan zal ik “voor Hem buigen, Hem liefhebben en Hem aanbidden” 
(zoals een song zegt). Als ik werkelijk geloof dat Hij Heer is, dan zal ik Hem dienen en gehoorza-
men. Als ik geloof dat Hij een leugenaar is, dan zal ik Hem nooit vertrouwen. Als ik geloof dat Hij 
een waanzinnige is, dan zal ik nooit naar Hem toe komen. Als ik Hem tot mijn “superster” maak, 
dan zal er spoedig een andere superster langskomen om te verafgoden. Als Hij slechts een goede 
leraar was, dan zal ik nadenken over wat Hij zegt, maar ik zal ook lezen en geloven wat andere 
goede leraren zeggen. Als Hij enkel een profeet was, dan zal ik ook uitkijken naar andere profeten 
om me de weg naar God te tonen. Als Hij louter een mens was die 2000 jaar geleden stierf, dan is 
Hij nog steeds dood, zonder enige kracht om mijn leven vandaag te veranderen en te redden. 
 

Wie is Jezus? 
Wat zei Jezus? 

(Markus 14:61-62) 
 
Jezus leek in vele opzichten te zijn zoals elk ander mens van Zijn dagen. Zijn fysieke verschijning 
was niet ongewoon, en Hij leek zeker op andere Joodse mannen die toen in Israël leefden. Hij had 
geen lichtkrans of halo rond Zijn hoofd (zoals sommige schilderijen suggereren), noch had Hij lang 
haar dat Hem anders deed lijken dan Zijn discipelen en de andere mannen van Zijn dagen. In leef-
tijd leek Hij ongeveer 30 jaar oud te zijn (vergelijk Lukas 3:23 en Johannes 8:57). De joden dachten 
van Jezus niet dat Hij uit de hemel was neergedaald, maar dachten aan Hem veeleer als iemand die 
voortkwam uit het gezin van Jozef (Johannes 6:41-42; vergelijk Mattheüs 13:55-56). En toch 
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maakte deze man de verbazingwekkendste claims. Laten we sommige van die belangrijke claims 
in beschouwing nemen: 

1) Jezus claimde de Messias te zijn, Gods gezalfde Koning! 
De Joden die hun Bijbel (Oude Testament) kenden zullen begrepen hebben dat de beloofde Messias 
niemand anders was dan: 

De Koning wiens naam STERKE GOD is. Jesaja 9:5-6 

De Koning wiens naam is JAHWEH (JHWH) is. Jeremia 23:5-6 

De Koning die van eeuwigheid bestaat Micha 5:1 

De Koning die uit een maagd zal geboren worden en 
IMMANUËL heet (God met ons). 

Jesaja 7:14 

De Koning met een EEUWIGE HEERSCHAPPIJ. Daniël 7:13-14 
 
Wanneer een man claimde de Messias te zijn, dan was dat alsof Hij zei: “Ik wil dat jullie allen we-
ten dat Ik Gods beloofde Koning ben, De “IK BEN” die de eeuwige en machtige Jahweh-God is, 
die in eeuwigheid zal regeren!” Dat is nogal een claim! 
Wat is een andere term die vaak gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, die hetzelfde betekent als 
“Messias” (Johannes 1:42)? Christus. Tegenover de Samaritaanse vrouw beweerde Hij “de Messi-
as (Die Christus genoemd wordt)” te zijn (zie Johannes 4:25-26). Wat wilden de Joden dat Chris-
tus hen zou vertellen in Johannes 10:24, opdat zij niet langer twijfels zouden hebben in hun geest?: 
“Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit”. Deze Joden kregen hun antwoord (lees Johannes 
10:25-33). Heeft Jezus volgens zijn vijanden ooit beweerd de Messias te zijn (zie Lukas 23:2, 35)? 
Jazeker: “dat Hij van Zichzelf zegt dat Hij Christus, de Koning, is”. 

2) Jezus claimde de Zoon van God te zijn! 
Jezus heeft ooit gezegd: “IK BEN de Zoon van God!” (zie Johannes 10:36). Toen de blindgeboren 
man aan Jezus vroeg: “Wie is de Zoon van God?” welk antwoord gaf Jezus toen (zie Johannes 9:35-
38)? “Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het”. Petrus werd berispt 
voor het zeggen van het verkeerde ding (Mattheüs 16:22-23). Maar Petrus werd niet berispt voor 
wat hij zei in Mattheüs 16:16-17: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God”. Welke claim 
had Jezus gemaakt volgens Zijn vijanden aan de voet van het kruis (Mattheüs 27:43)? “Ik ben Gods 
Zoon”. Toen de hogepriester Hem vroeg: “Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende [God]?” 
welk antwoord gaf Jezus toen (Markus 14:61-62)? “Ik ben het”. Vergelijk Mattheüs 26:63-66 en 
Lukas 22:70-71. 
Sommige mensen zouden zeggen: “Het is waar dat Jezus claimde de Zoon van God te zijn, maar 
Hij claimde nooit God te zijn”. Maar hoe begrepen de Joden de uitdrukking “Zoon van God”? Wat 
betekende dat voor hen? 
Als een mens zei dat God Zijn Vader was (dus claimde de Zoon van God te zijn), zou hij daarmee 
“Zichzelf aan God gelijk” maken (Johannes 5:18). Dus, in de dagen van Christus werd de titel 
“Zoon van God” begrepen als “gelijkheid met God” (dezelfde natuur en kenmerken als God). Wat 
zou volgens de Joodse wet (Leviticus 24:16) met louter een mens die claimt de Zoon van God te 
zijn, moeten gedaan worden (Johannes 19:7; vergelijk Johannes 5:18; 10:31-33)?: “Wie de Naam 
van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden”. 

Noot:  Jezus verwees gewoonlijk niet naar Zichzelf als de Messias of als de Zoon van God, alhoe-
wel Hij bij bepaalde gelegenheden zeker claimde dat te zijn. De titel die Hij het frequentst toepaste 
op Zichzelf  was “de Zoon des mensen” (zie Lukas 5:24; 6:5; 7:34; 9:22, 56, 58; 11:30; 12:40; 
17:30; 19:10; etc.). De betekenis van deze term wordt gezien in het licht van het feit dat Daniël deze 
gebruikte om de Messias te beschrijven die zou wederkomen en een eeuwig koninkrijk zou oprich-
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ten (Daniël 7:13-14). Tijdens Zijn berechting verwees Jezus naar deze passage (Mattheüs 26:64) die 
de Joden zo woedend maakte (Mattheüs 26:65) en dit leidde tot Zijn kruisiging (Mattheüs 26:66). 

3) Jezus claimde gelijkheid met God 
We hebben reeds gezien dat de bewering de Zoon van God te zijn, gelijk staat aan de claim van 
gelijkheid met God (Johannes 5:18). Welke verbazingwekkende claim maakte Jezus in Johannes 
10:30? “Ik en de Vader zijn één”. Wat dachten de Joden van deze claim (Johannes 10:31)? “De Jo-
den dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen”. Waarom wilden de Joden Jezus doden 
(Johannes 10:33)? “Omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt”. Dat was Zijn grote misdaad 
(Johannes 10:33). Zo definieerden de Joden volgens Johannes 10:33 het woord “godslastering”. En 
godslastering was de reden waarom Christus gekruisigd werd (Markus 14:64; Mattheüs 26:65-66; 
Johannes 19:7). 

4) Jezus claimde in staat te zijn zonden te vergeven 
Wat zei Jezus tot de verlamde man, wat de Joden zo verbaasde (Markus 2:5)? “Zoon, uw zonden 
zijn u vergeven”. De enige persoon die ons werkelijk kan vergeven is de persoon die we beledigd 
hebben en tegen wie we gezondigd hebben. Wanneer we zondigen, wie is dan de persoon die we 
altijd beledigen (Psalm 51:4)? God! Hij is dan de enige persoon die ons kan vergeven. De Joden 
begrepen dit (Markus 2:7). Het is voor louter een mens godslastering wanneer hij claimt zonden te 
vergeven. Als Christus werkelijk zonden kon vergeven (en Hij bewees dat door het genezingswon-
der – zie Markus 2:9-12), dan moet Hij God zijn. 
Noot:  op menselijk niveau kunnen wij iemand vergeven die ons beledigt of die zondigt tegen ons, 
maar op een hoger niveau kan enkel God zonden vergeven. Het soort van vergiffenis dat nodig is 
voor redding kan enkel van God komen. 

5) Jezus claimde Jahweh te zijn 
In het Oude Testament staat de goddelijke naam “HEERE” (HSV/SV; allemaal hoofdletters) voor 
het Hebreeuwse grondwoord “JHWH” (uitgesproken “Jahweh” of “Jehovah). Voor de Joden was 
dit de meest heilige naam van God (zo heilig dat zij hem niet willen uitspreken in de synagogen van 
vandaag wanneer de Hebreeuwse geschriften gelezen worden). 
Wie is volgens Psalm 23:1 de Herder? JHWH. Wie is volgens Jezus in Johannes 10:11, 14 “de goe-
de Herder”? Jezus! Helpt u dit te begrijpen waarom zovele Joden zo van streek waren nadat ze de 
Heer hoorden spreken over wie “de goede Herder” in werkelijkheid is (Johannes 10:20)? 
Wie is volgens Jesaja 41:4 en 44:6 de Eerste en de Laatste? JHWH. Wie is volgens Openbaring 
1:13, 17-18; 2:8 de Eerste en de Laatste? Jezus! 
Wie is volgens Psalm 18:2 de Rots? JHWH. Wie is volgens 1 Korinthiërs 10:4 de Rots? Christus! 
Wie is volgens Jeremia 31:34 de Vergever van Zonden? JHWH. Wie is volgens Markus 2:7, 10 de 
Vergever van Zonden? “God” en “de Zoon des mensen” 

Claimde Jezus Jahweh te zijn? Inderdaad. 

6) Jezus claimde de finale Rechter van alle mensen te zijn! 
Heeft iemand buiten God het recht mensen te oordelen om sommigen naar de hel te zenden om ge-
straft te worden (vergelijk Jakobus 4:12)? Niemand. Maar Jezus heeft dit recht geclaimd (Johannes 
5:22, 27; Mattheüs 25:31-46). Als Jezus louter een mens was, zou zo’n claim godslastering zijn 
(vergelijk Johannes 10:33). 

7) Jezus claimde de grote “Ik Ben” te zijn – de eeuwig bestaande God! 
Welke vraag stelden de Joden aan Jezus in Johannes 8:57? “U bent nog geen vijftig jaar en hebt U 
Abraham gezien?” 
Abraham leefde zo’n 2000 jaar vóór Christus, of zo’n 4000 jaar geleden. 
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Hoe beantwoordde Jezus hun vraag (Johannes 8:58)? “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abra-
ham geboren was, ben Ik”. Als vandaag een man die 30 jaar oud is zou beweren meer dan 4000 jaar 
oud te zijn, wat zou u dan denken? Wat vonden de Joden van het verbazingwekkende antwoord van 
de Heer (Johannes 8:59)? “Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen”. 
Toen Jezus zei: “IK BEN” (Johannes 8:58) onderscheidden zij “IK BEN” (Grieks: ego eimi) als de 
heilige naam van God zoals onthuld aan Mozes in Exodus 3:14-15: 

“En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN1. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Isra-
elieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden” (HSV en KJV). 

Doorheen het Evangelie van Johannes claimde Jezus de Grote “IK BEN” te zijn: Johannes 6:35; 
8:12; 10:9, 11; 11:25; 14:6; enz. 
Waarom schreef Johannes het Evangelie naar Johannes (Johannes 20:31)? “Deze zijn beschreven, 
opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven 
zult hebben in Zijn Naam”. 

Wie is Jezus? 
Wat zegt u? 

(Mattheüs 16:15) 
 
In Mattheüs 16:15 stelde de Heer Jezus Zijn discipelen de uiterst belangrijke vraag “Maar wie zegt 
u dat IK BEN?” Wie denkt u dat Christus is? uw eeuwige bestemming hangt af van hoe u deze 
vraag beantwoordt !!! 
Eigenlijk zijn er slechts drie eerlijke antwoorden (en slechts één juist antwoord) die gegeven kun-
nen worden. Ofwel was Jezus een LEUGENAAR, of een KRANKZINNIGE of Hij was de HEER. 
Zie het schema hieronder ( http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm   ): 
 

 

 
1 In Exodus 3:14 geeft de Septuaginta, de Griekse versie in Jezus’ tijd van het Oude Testament, de Godsnaam als volgt : 
“ego eimi ho ohn” (, letterlijk: “Ik Ben de Zijnde”. KJV: “I AM THAT I AM”. Toen Jezus zei: “Ik ben” 
– Griekse ego eimi – vielen de benden op de grond (Johannes 18:6). 
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Over deze “twee alternatieven” (hierboven in het schema) schreef Thiessen: “Als Hij een bedrieger 
is, of zelf misleid, en, in ieder geval, als Hij niet God is, dan is Hij niet goed” (Thiessen, Outline of 
Lectures in Systematic Theology, p. 65). 

Het is dwaas en oneerlijk elk ander alternatief te aanvaarden. Bijvoorbeeld: veel mensen zeggen dat 
Jezus een grote Leraar was, of een goed Mens, maar ze ontkennen dat Hij GOD was. Beschouw het 
volgende: 

 
Was Jezus een leugenaar, een krankzinnige of de Heer? 

 Thomas’ conclusie (Johannes 20:28)? “Mijn Heere en mijn God!” 
 Petrus’ conclusie (Mattheüs 16:16)? “U bent de Christus, de Zoon van de levende God” 
 Paulus’ conclusie (Titus 2:13; Romeinen 9:5)? “De grote God en onze Zaligmaker, Jezus Chris-

tus”, “Christus Die God is”. 
 Johannes’ conclusie (1 Johannes 5:20)? “Die is de waarachtige God en het eeuwige leven” 
 De conclusie van de schrijver van Hebreeën (Hebreeën 1:8)? “Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw 

troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid”. 
 Stefanus’ conclusie (Handelingen 7:59)? “Zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en 

zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest”. 
 De conclusie van God de Vader (Mattheüs 3:17; 17:5)? “Dit is Mijn geliefde Zoon”. 
 

Wat is uw conclusie? 
Wie is Jezus? Ik geloof dat Jezus is … (vul aan) 

 

“Het leven van Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm 
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