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De Heer Jezus is Jahweh
Verschillende gedeelten in het Oude Testament bevestigen wat het Nieuwe testament ons leert: de
Heer Jezus is God, te prijzen tot in eeuwigheid. Laten we enkele van deze teksten aanbiddend
overdenken.
En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die
een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
Micha 5:1
Toen Herodes bij de hogepriesters en schriftgeleerden informeerde waar de Messias geboren zou
worden, haalden zij Micha 5:1 aan. Hun aanhaling van deze oude Godsspraak – Micha’s profetie was
zevenhonderd jaar voor Christus’ geboorte uitgesproken – zou Herodes tegen hebben moeten houden.
De komende Heerser in Israël zou geboren worden in Bethlehem, maar Zijn oorsprong was van
eeuwige dagen af. Hij zou een Goddelijke Persoon zijn.
Natuurlijk is voor Christenen de waarheid dat de Heer Jezus God is ‘geopenbaard in het vlees’ (1 Tim.
3:16) niet alleen het fundament van ons geloof, maar ook de blijdschap en vreugde van ons hart! Het
is de belijdenis van alle gelovigen dat Hij het Woord is dat bij God was en dat God was (Joh. 1:1); dat
voordat Abraham zelfs nog maar leefde, Hij de ‘Ik ben’ was (Joh. 8:58); dat Hij de Schepper en
Onderhouder van het heelal is (Kol. 1:16-18; Hebr. 1:2-3); en dat Hij de ‘waarachtige God en [het]
eeuwige leven’ is (1 Joh. 5:20). Deze en nog veel meer verzen in het Nieuwe Testament bevestigen ons
keer op keer de Godheid van de Heer Jezus.
Het is echter een prachtig en opmerkelijk feit dat er ook veel Oudtestamentische profetieën zijn die
verklaren dat de komende Messias die uit het geslacht van David moest zijn, ook Jahweh zou zijn, de
Eeuwige God. De profetie van Micha laat duidelijk zien dat de Heerser Die in Bethlehem geboren zou
worden geen begin had: Zijn oorsprong kon niet worden nagegaan, want die was ‘van eeuwige dagen
af’.
Herodes had duidelijk geen waardering voor de majesteit van Degene Die geboren was in Bethlehem,
of voor de enorme vernedering van Hem Die vanuit de hoogten van de heerlijkheid was gekomen om
onder zulke nederige omstandigheden te leven.

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heere, maak recht in de
wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en
heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte
worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien,
want de mond van de Heere heeft gesproken.
Jesaja 40:3-5
Jesaja wordt wel ‘de evangelist van het Oude Testament’ genoemd, en zijn boek met zesenzestig
hoofdstukken ‘het vijfde Evangelie’. In zijn boek zingt de profeet het lied van de verlossing en wijst hij
op de Messias Die licht zal brengen aan de volken.
In hoofdstuk 40 voorzegt Jesaja de komst van de voorloper van de Heer: Johannes de Doper. Wij weten
dat dit gedeelte op hem toegepast moet worden, omdat het in alle vier Evangeliën van het Nieuwe
Testament wordt geciteerd met betrekking tot hem. Johannes de Doper haalde zelf deze profetie aan
en verklaarde dat hij slechts ‘de stem van een roepende in de woestijn’ was en dat hij niet de Messias
was, maar juist de weg voor Hem voorbereidde (Joh. 1:23).
Deze profetie bevat echter een treffende waarheid die vaak over het hoofd gezien lijkt te worden.
Jesaja verklaart duidelijk dat deze stem de komst aankondigt van en de weg bereidt voor niemand
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minder dan de Heere Zelf! Deze stem zou roepen: ‘Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor
onze God!’
De Messias zou Jahweh-God zijn en bij Zijn komst zou de heerlijkheid van Jahweh geopenbaard
worden. Wanneer we naar de vervulling van deze profetie in het Nieuwe Testament gaan, zien we dat
het de Heer Jezus is Die wordt aangekondigd door Johannes de Doper. We mogen van harte
instemmen met de lieddichter: ‘Er is geen andere Naam dan de Uwe, Jahweh-Jezus, goddelijke Naam.’
Hoe ondoorgrondelijk is dit mysterie van genade! Hij Die in de wereld is gekomen om de ‘Man van
smarten ... bekend met ziekten’ te zijn (Jes. 53:3), was Jahweh en Hij is al onze aanbidding en
gehoorzaamheid waard!

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. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met
twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep
tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn
heerlijkheid!
Jesaja 6:1-3
Het jaar dat koning Uzzia stierf viel in een donkere periode van Israël. De koning was inderdaad
gestorven, maar Jesaja zag de troon van God en de heerlijkheid van de Koning Die erop zat. Het was
het volmaakte tegengif voor moeilijke tijden – zoals iemand eens heeft gezegd: ‘Als het uitzicht
deprimerend is, probeer dan het bovenzicht.’
Dit heilige tafereel had een grote invloed op Israël! ‘Wee mij, want ik verga! ... Mijn ogen hebben
namelijk de Koning, de Heere van de legermachten, gezien’ (vs. 5).
Jahweh deelde de profeet een boodschap mee die hij moest doorgeven aan het volk, en het was een
boodschap van oordeel: ‘Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u
zult het niet opmerken’ (vs. 9). Er zou een periode van blindheid over Israël komen. Jaren later zou
deze profetie in vervulling gaan, zoals de apostel Paulus aantoont (Hand. 28:24-28; Rom. 11:25).
De apostel Johannes verklaart dat Israëls blindheid het duidelijkst uitkomt in de afwijzing van de Heer
Jezus, want ‘hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij niet in Hem’ (Joh. 12:37).
In antwoord op het ongeloof van het volk citeert Johannes de profetische boodschap van Jesaja (vs.
39-40). En daarna geeft hij een verbazingwekkend commentaar op Jesaja’s profetie: hij zegt dat Jesaja
deze woorden schreef ‘omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak’ (vs. 41). De betekenis hiervan
is zowel treffend als diep. Johannes zegt dat wat Jesaja zag, de heerlijkheid van Christus was. De Heer
Jezus is de Koning, ‘de Heere van de legermachten’, voor Wie de serafs roepen: ‘Heilig, heilig, heilig.’

Zie, er komt een dag voor de Heere .... Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen
Jeruzalem. ... Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij
streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem
ligt, ten oosten ervan.
Zacharia 14:1-4
Zacharia beschrijft in levendige bewoordingen het tafereel dat volgt op de strijd van Armageddon en
Christus’ terugkeer naar de aarde. De Heere zal uittrekken en strijden tegen de heidenvolken die
Jeruzalem belegerd hebben, net zoals Hij dat in het verleden heeft gedaan in de trieste geschiedenis
van Israël. We lezen dat Christus de naties zal verslaan. ‘En ik zag de hemel geopend, en zie een wit
paard, en Die daarop zit ... oordeelt en voert oorlog’ en Hij zal de naties slaan (Openb. 19:11,15). In
deze profetie wordt Christus gezien als een strijdende Koning Die oorlog voert tegen de naties. De
enige conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat de Heere uit Zacharia en de Christus uit
Openbaring dezelfde Persoon zijn.
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Zacharia vermeldt nog een ander treffend detail: Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Sommige
Bijbelcommentaren wijzen de implicaties van deze profetie af en ontkennen dat Jahweh letterlijk op
de Olijfberg zal staan. Maar hun redeneringen zijn van geen enkele betekenis voor Hem Die God is,
geopenbaard in het vlees en Die al op de Olijfberg gestaan hééft en daar weer zal staan (Hand. 1:11).
Zacharia’s onderwerp in dit hoofdstuk is de komst en het Koningschap van Jahweh. En in verband
hiermee profeteerde hij ook dat wanneer Jahweh komt, Hij Zijn heiligen mee zal brengen: ‘Dan zal de
Heere, mijn God, komen: al de heiligen met U!’ (vs. 5).
Dit is precies wat er ook van Christus gezegd wordt: ‘Wanneer Christus ... geopenbaard zal worden,
dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’ (Kol. 3:4; zie ook Jud. :14; Openb. 19:14).
Dit is het onweerlegbare getuigenis van het heerlijke feit dat de Heer Jezus Jahweh is.

Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, 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.
In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee
men Hem noemen zal: de Heere onze gerechtigheid.
Jeremia 23:5-6
Jeremia beschrijft de Messias als iemand die uit het geslacht van David zal komen. Hij zal van een zeer
nederige oorsprong zijn, omdat de natie van Israël en het huis van David bijna verwoest waren. Maar
er zou een rechtvaardige Spruit voortkomen uit Davids geslacht als een spruit uit een omgevallen
boom.
Vervolgens laat Jeremia het karakter zien van het komende duizendjarig koninkrijk van de Messias. ‘Hij
zal recht en gerechtigheid doen op aarde.’
Wat een verschil met de corruptie en het onrecht die de regeringen van tegenwoordig in de wereld
kenmerken! Een ander treffend kenmerk van die tijd is dat Juda verlost zal worden en Israël onbezorgd
zal wonen. Deze profetie is nog niet in vervulling gegaan, want het is overduidelijk dat Israël nog niet
onbezorgd woont. Hun vijanden bedreigen hen nog steeds en zouden hen graag vernietigen. Maar
wanneer de Messias komt, ‘zal heel Israël behouden worden’ (Rom. 11:26).
Jeremia introduceert nog een andere beschrijving van de Messias, door te verklaren dat Zijn Naam zal
zijn: de Heere onze gerechtigheid. Eén van de dingen die de Bijbel ons over het Joodse volk vertelt, is
dat zij zich niet aan de gerechtigheid van God hebben onderworpen, maar nog steeds ‘hun eigen
gerechtigheid trachten op te richten’ (Rom. 10:3). In de toekomst zullen echter hun ogen geopend
worden voor de verlossing die God heeft geboden. Maar voordat die dag aanbreekt, kunnen gelovigen
van onze bedeling zeggen dat Christus ‘ons geworden is: ... gerechtigheid’ (1 Kor. 1:30). Hij is onze
gerechtigheid. De nederige Spruit uit het geslacht van David, de Heer Jezus Christus, is ‘de Heere onze
gerechtigheid’!

Waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De Heere van de
legermachten, Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking. Hij zal tot een
heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt.
Jesaja 8:12-14
De Nieuwtestamentische schrijvers verbinden naadloos en zonder enige aarzeling de
Oudtestamentische verwijzingen betreffende Jahweh met de Heer Jezus Christus. Soms doen ze dat
op treffende wijze.
De apostel Petrus schreef zijn eerste brief om de gelovigen te bemoedigen die ernstig te lijden hadden
onder vervolging. De Christenen ondergingen verschrikkelijk lijden door de hand van Nero, zoals de
geschiedenis leert. Het was niet zomaar martelaarschap maar een brute dood – op onbeschrijfelijke
wijze. De apostel noemt dit ‘de hitte van de verdrukking’ (1 Petr. 4:12 NBG), en om hen te bemoedigen
citeert hij de profeet Jesaja en zegt dat ze niet moeten vrezen ‘zoals zij vrezen’ (1 Petr. 3:14). En
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vervolgens roept hij roept hen op: ‘maar heiligt Christus, [de] Heer, in uw harten’ (vs. 15). Hoe prachtig
en opmerkelijk is Petrus’ aanhaling van Jesaja! De profeet vertelt zijn toehoorders dat zij ‘de Heere van
de legermachten’ heilig moeten achten, en de apostel vervangt ‘de Heere’ door ‘Christus’!
Maar dit is nog niet alles. Jesaja zegt verder over Jahweh: ‘Hij zal ... tot een steen des aanstoots, en tot
een rots waarover men struikelt’ zijn. Petrus past ook dit rechtstreeks toe op Christus: Hij was de
‘steen’ die de leiders van Israël, ‘de bouwlieden’, hadden verworpen. Ze verwierpen Hem als
waardeloos, omdat Hij ‘een steen des aanstoots en een rots der ergernis’ was (1 Petr. 2:7).
Dit geldt ook voor velen vandaag die Christus afwijzen – ze vinden het Evangelie aanstootgevend en ze
struikelen over Hem. Maar voor de gelovigen in de tijd van Petrus en ook in onze tijd is deze verworpen
Steen kostbaar, en Hij is niemand minder dan de Heere van de legermachten!

Daarna verscheen de Heere aan [Abraham] bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent
zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem.
Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij
zei: ... Laat er toch wat water gebracht worden; was dan uw voeten, en rust wat uit onder de boom.
Genesis 18:1-4
Terwijl Abraham in de ingang van zijn tent zat, verscheen Jahweh aan hem. Deze belangrijke
gebeurtenis is heel leerzaam en werpt op een treffende wijze licht op de genade en nederigheid van
de Heer Jezus. Jahweh verschijnt als volgt aan de aartsvader: toen Abraham opkeek, zag hij ‘drie
mannen’. Later lezen we dat twee van de mannen de engelen waren die Sodom binnengingen om Lot
te bevrijden (Gen. 18:22; 19:1). De Heer bleef echter achter om met Abraham te spreken over de
gebeurtenissen die zich zouden ontvouwen.
Maar wat een tafereel waarin we Jahweh en de twee engelen zien als de voorwerpen van Abrahams
eerbiedige gastvrijheid! Hij laat water halen zodat ze hun voeten konden wassen en daarna wat
uitrusten onder de boom. Hoe kostbaar is het om hier te zien hoe Jahweh in zulke nederige
omstandigheden onder de boom Zijn eigen voeten wast met het water dat Hem gegeven wordt door
Abraham, de vriend van God. Dit is de eerste keer dat er een voetwassing voorkomt in de Bijbel en
daarom is die bijzonder veelzeggend.
Het Evangelie van Johannes stelt ons ‘de ware God en het eeuwige Leven’ voor Die geopenbaard is in
deze wereld; en daar zien we een voorafschaduwing van in Genesis 18 – een bezoek door een
Goddelijke Persoon. In dit Evangelie lezen we hoe de Heer Jezus water in een bekken goot ‘en begon
de voeten van de discipelen te wassen’ (Joh. 13:5).
Abraham had voor water voor zijn gasten gezorgd, maar hij had niet hun voeten gewassen. Hier zien
we echter hoe Hij, Die Jahweh is, in de nederige gedaante van een slaaf niet alleen voor het water
zorgt, maar ook de voeten van Zijn discipelen wast! Wat een prachtige aanschouwelijke les in
nederigheid en nederige dienst voor ons eigen hart!
Brian Reynolds

