JEZUS IS GOD

De leer van “Jezus is God” is van fundamenteel belang voor de behoudenis en een
noodzakelijke waarheid betreffende het karakter van God. In de onderstaande lijst vindt u
verwijzingen die de godheid van Jezus bevestigen en het bewijs leveren dat Hij altijd God is
geweest en altijd God zal zijn. Degenen die de godheid van Jezus verlagen, er aan twijfelen of
het ontkennen, ontkennen daardoor de schriften.
“Hebr.13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.
--------------------------------------------------------“Matth.1:23: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam
heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.
“Matth.2:11: En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder,
en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende,
brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.
“Matth.9:2: En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw
zonden zijn u vergeven.
“Matth.14:26-33: 26 En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen, werden ontroerd,
zeggende: Het is een spooksel! En zij schreeuwden van vreze. 27 Maar terstond sprak hen
Jezus aan, zeggende: Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet. 28 En Petrus antwoordde Hem,
en zeide: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water. 29 En Hij
zeide: Kom. En Petrus klom neder van het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te
komen. 30 Maar ziende den sterken wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken,
riep hij, zeggende: Heere, behoud mij! 31 En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem
aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld? 32 En als zij in het
schip geklommen waren, stilde de wind. 33 Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden
Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!
“Matth.16:16-17: 16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des
levenden Gods. 17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona!
want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
“Matth.25:31: En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de
heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
Matth.26:64: Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult
gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter hand der kracht Gods, en komende op de
wolken des hemels.
“Matth.28:17: En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
“Matth.28:18: En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht
in hemel en op aarde.
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“Mark.14:62: En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter
rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.
“Lukas 2:11: Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in
de stad Davids.
“Lukas 19:43-44: 43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving
rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen; 44 En
zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op
den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.
“Lukas 22:29: En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij
verordineerd heeft;
“Joh.1:1: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
“Joh.1:3: Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt,
dat gemaakt is.
“Joh.1:14: En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van
genade en waarheid.
“Joh.5:18: Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den
sabbat brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode evengelijk
makende.
“Joh.5:23: Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert,
eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.
“Joh.8:58: Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.
“Joh.10:30: Ik en de Vader zijn een.
“Joh.10:33: De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk,
maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.
“Joh.10:38: Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij
moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem.
“Joh.14:6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt
tot den Vader, dan door Mij.
“Joh.14:9: Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend,
Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den
Vader?
“Joh.14:10: Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die
Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve
doet de werken.
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“Joh.14:20: In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.
“Joh.17:5: En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U
had, eer de wereld was.
“Joh.17:21: Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in
Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
“Joh.20:28: En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
“2Kor.4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen,
opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het
Beeld Gods is.
“2Kor.4:6: Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is
Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.
“2Kor.5:19: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden
hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
“Fil.2:6: Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
“Kol.1:15: Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.
“Kol.1:16: 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;
“Kol.1:17: En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;
“Kol.1:19: Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;
“Kol.2:2: Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde,
en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid
van God en den Vader, en van Christus; Kol.2:3: In Denwelken al de schatten der wijsheid en
der kennis verborgen zijn.
“Kol.2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
“Kol.2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
“1Tim.1:17: Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen
wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
“1Tim.3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is
geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is
gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
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“Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten
God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;
“Hebr.1:2: Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de
wereld gemaakt heeft;
“Hebr.1:3-4:3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte
Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter
hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als
Hij uitnemender Naam boven hen geerfd heeft.
“Hebr.1:6: En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat
alle engelen Gods Hem aanbidden.
“Hebr.1:8: Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter
Uws koninkrijks is een rechte schepter.
“Hebr.13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.
“1Joh.5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige
Geest; en deze Drie zijn Een.
“1Joh.5:20: Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand
gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn
Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.
“Op.1:8: 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.
“Op.1:17: En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand
op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;
“Op.2:8: En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en
de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:
“Op.5:12: 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.
“Op.5:13: 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.
“Op.19:16: En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der

koningen, en Heere der heren.
“Op.21:6: 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.

4

