Er is maar 1 God!
Bijbelstudie over de doctrine van de Ene God van de Bijbel

Deel 4: De Zoon is de Eeuwige Vader1
Door Br. Johannes
Woord vooraf
Het doel van dit artikel is om vast te stellen in welke zin Jezus identiek is aan de Vader. We
wijzen echter zondermeer de on-Bijbelse drie-eenheid, die zegt dat de Vader gescheiden is van de
Zoon en buiten Hem bestaat, met klem af. Ons uitgangspunt is dat de Vader in de Zoon is als
één enkele Persoon. Deze visie is in harmonie met de Letter en Geest van de Bijbel, en wordt
ook wel de “1 God doctrine” genoemd. De doctrine van de Ene God is wat de apostelen
onderwezen, en wat de vroegste Christenen in meerderheid geloofden, totdat in latere tijden
verschillende theologische stromingen ontstonden die bouwden op een ander fundament dan het
evangelie van Jezus Christus.
Ons begrip van de Bijbeltekst, die we weldra gaan onderzoeken, is dat de Vader identiek is aan
de Heilige Geest, en dat Hij leven gaf aan Zijn eigen vlees en bloed (de Zoon). We gaan er vanuit
dat de Zoon geen onafhankelijk bestaan heeft buiten de Vader (Joh 6:57), net zoals een menselijk
lichaam geen leven heeft zonder zijn levendmakende geest. Anders dan in de gevestigde,
hedendaagse Christelijke theologie, geloofden de Christenen in de vroege kerk dat de Vader en
de Zoon samen één ondeelbare Persoon vormden. Geschriften uit de tweede eeuw onder
andere, tonen aan dat de meerderheid van de gelovigen vasthield aan deze leer van de Ene God.
Bewijs hiervan vinden we in de polemiek van de uitvinder van de term “trinitas”, kerkvader
Tertullianus tegen Praxeas, een proponent van de 1 God doctrine2:
“All simple people, not to say the unwise and unprofessional (who always constitute the
majority f believers), since even the rule of faith itself removes them from the plurality of
"the gods" of this world to " the one true God," become greatly terrified through their failure
to understand that, while He must be believed to be one, it is along with His economy,
because they judge that economy, implying a number and arrangement of trinity, is really a
division of unity, whereas unity, deriving trinity from itself, is not destroyed by it, but made
serviceable. Therefore they now circulate the statement that two and three are preached by
us, while they judge that they are worshippers of one God, just as if the irrational contraction
of unity did not produce heresy and the rational expansion of trinity did not establish Truth”
(“against Praxeas”, 213 AD)
Deze passage is interessant, omdat hier iets van de gedachtewereld en hooghartigheid van de
toenmalige religieuze elite wordt onthuld:
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− De meerderheid van de gelovigen wil helaas niets weten van een “economy”, een
meervoudigheid in God
− Deze meerderheid bestaat uit de simpele, onwijze en ongeleerde Christenen (!)
− Deze meerderheid aanbidt slechts 1 God, maar dit is een irrationeel geloof
Gelukkig weten wijze en geleerde mannen als Tertullianus ons te vertellen wat we werkelijk
moeten geloven: God is niet 1, (zoals de apostelen ons leerden), nee, Hij is eigenlijk 3. Laten we
uit de Schrift onderzoeken of deze welbespraakte advocaat uit Carthago gelijk heeft, en of de
Bijbel ons de waarheid vertelt als er geschreven staat:
(1Kor 8:6) Nochtans hebben wij maar één God, den Vader (…)
In zijn boek daagt Tertullianus ons uit, en vraagt ons om uit de Bijbel het bewijs te leveren dat de
Vader Dezelfde is als de Zoon:
“Now, you who say that the Father is the same as the Son, do really make the same
Person both to have sent forth from Himself (and at the same time to have gone out
from Himself as) that Being which is God. If it was possible for Him to have done this,
He at all events did not do it. You must bring forth the proof which I require of you—
one like my own; that is, (you must prove to me) that the Scriptures show the Son and
the Father to be the same, just as on our side the Father and the Son are
demonstrated to be distinct” (“against Praxeas”, 213 AD)
Laten we deze handschoen opnemen, verder geen tijd verliezen, en ons van het woord van
mensen naar het Woord van God begeven!
De Vader is de enige Verlosser
(Jes 63:16) Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet;
Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam.
(Hos 13:4) Ik ben toch de HEERE, uw God, van Egypteland af; daarom zoudt gij geen God
kennen dan Mij alleen, want er is geen Heiland dan Ik.
(Hos 13:14) Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van den dood:
o dood! waar zijn uw pestilentiën? hel! waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen
zijn
Mijn eerste punt is dat de Bijbel openlijk verklaart dat verlossing alleen volbracht kan worden
door God de Vader, en door niemand anders. Alleen de Vader kan verlossen. In Hosea
hoofdstuk 13 verklaart God (YHWH) ons met kracht: “Ik zal ze vrijmaken van den dood”, en
deze God wordt door Jesaja geïdentificeerd als “onze Vader, onze Verlosser van ouds”. God
onze Vader is ook onze enige Verlosser. Hij zal ons van de dood verlossen.
In het Nieuwe Testament wijst de apostel Paulus omomwonden naar Jezus Christus als de enige
vervuller van deze profetie:
(1Kor 15:54) En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit
sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat
geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. (1Kor 15:55) Dood, waar is uw prikkel?
Hel, waar is uw overwinning? (1Kor 15:56) De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht

der zonde is de wet. (1Kor 15:57) Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen
Heere Jezus Christus.
Indien God de Vader (YHWH) verklaart, “Ik zal ze vrijmaken van de dood”, en Jezus de macht
van de dood vernietigt door Zijn eigen dood, en zo onze Verlosser wordt, dan is de conclusie
duidelijk. De Vader heeft verlossing gebracht door in Zijn eigen vlees en bloed, de Zoon, de
dood te overwinnen. Als de Vader de enige Verlosser is, dan betekent dit dat Hij persoonlijk
verlossing heeft gebracht, en niet via een andere persoon buiten Hem. Dit is wat God de Vader
ons verklaart door de profeet Jesaja:
(Jes 26:19) Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en
juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het
land zal de overledenen uitwerpen.
Jesaja 26 verhaalt van de persoonlijke rol van de Vader in onze verlossing. Het lichaam van
Christus is het vleesgeworden Woord van de Vader. Het Woord van de Vader, die niet van Hem
is te onderscheiden, is vlees en bloed geworden in Jezus Christus. De Vader stuurde niet de
denkbeeldige tweede persoon van een drie-eenheid uit de hemel, maar nam Zelf een lichaam aan
gemaakt van Zijn eigen Woord. Hij, de onzichtbare God, Hij werd zichtbaar door Zich te kleden
in een vlees dat door de apostel Paulus een glorieus lichaam wordt genoemd (Phil 3:20-21).
Alleen op die manier kan de Vader verklaren dat “Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik
zal ze vrijmaken van den dood” (Hos 13:14), en, daarna, “Maar Gode zij dank, Die ons de
overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus” (1Kor 15:57), en, tenslotte, “Uw doden
zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan” (Jes 26:19).
Over de toekomstige rol van God de Vader als onze Verlosser profeteert Jesaja 700 jaar voor de
geboorte van Jezus:
(Jes 12:2) Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is
mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.
In het Hebreeuws betekent “Hij is mij tot Heil geworden”, Yashuwah, in het Grieks Iesous, in
het Nederlands Jezus, die, zoals het boek van Mattheus zegt: “Zijn volk zal zalig maken van
zonde”. De rol van de Vader in verlossing is dat Hijzelf als Jezus Christus de dood heeft
overwonnen, en het de macht van het graf heeft gebroken. De Vader is onze Verlosser
geworden.
De Arm van de Heere
Tot dusverre heb ik betoogd dat alleen de Vader de enige Verlosser kan zijn. Dit impliceert
noodzakelijkerwijs Zijn directe betrokkenheid bij de verlossing en zaligmaking van de mensheid,
zonder dat Hij daarbij enige hulp van andere personen ontvangt. Met het Bijbelse concept van de
“arm van God” wil ik die Christenen te denken geven, die menen dat Jezus een “dubbele natuur”
heeft, en een menselijk en stoffelijk lichaam heeft verkregen van Maria. Deze verwarrende
theologie, die betoogt dat Jezus zowel een menselijke als een goddelijke natuur bezit, is afkomstig
van het vierde oecumenische concilie van Chalcedon (451 AD), en bouwt direct voort op de
drie-eenheid.
Indien God vlees en bloed zou aannemen dat afkomstig is van Adam, dan zou dit betekenen dat
Jezus een lichaam had dat zijn oorsprong heeft in het stof (Gen 2:7). Dit zou ook inhouden dat

de Vader hulp heeft ingeroepen van een mens om Zijn werk van verlossing te kunnen voltooien.
Is het werk van God in Jezus Christus inderdaad een “joint-venture” geweest tussen de Vader en
een menselijke zoon van Maria?
De Bijbel maakt echter duidelijk dat Jezus niet van Adam is, van het stof, niet van deze wereld,
maar afkomstig is uit de hemel.
(1Cor 15:45) Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel;
de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
(1Cor 15:47) De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
(John 8:23) En Hij zeide tot hen: Gijlieden zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt uit deze
wereld, Ik ben niet uit deze wereld.
Het vlees en bloed van Jezus kan alleen een bedekking zijn voor onze zonden als het zelf niet
zondig is. De Bijbel toont aan dat het menselijke lichaam geen rol kan hebben in onze heiliging:
(Job 25:4) Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, en hoe zou hij zuiver zijn, die van
een vrouw geboren is?
(1Kor 15:50) Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven
kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.
Daarom valt te begrijpen dat het vlees en bloed van Jezus Christus Zijn oorsprong heeft in de
hemel, en niet afkomstig is van Jozef of Maria. De engel die tot Maria spreekt legt uit dat de
vrucht die in haar is, afkomstig is van de Heilige Geest, en geen zoon is van mensen, maar de
Zoon is van God.
(Luke 1:35) En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen,
en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u
geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
(Matt 1:20) 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
Jezus Christus is niet onze Redder omdat Hij gevallen mens is, maar omdat Hij God is. God is
geopenbaard in vlees en bloed als Man, Die afkomstig is van de hemel en niet van Maria. God de
Vader heeft waarlijk vlees aangenomen dat geen biologische relatie heeft met Adam. De lange
keten van zonde die loopt van Adam tot heden, kan verbroken worden in het glorieuze lichaam
van Christus, dat heilig is en zonder zonden.
(Heb 7:26) Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet,
afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden
(Phil 3:21) Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan
Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan
onderwerpen.

Het eten of offeren van mensenvlees is streng verboden in de Joodse cultuur, en vormt een
abominatie in de ogen van God. Jezus echter beweert stellig dat Zijn vlees en bloed voedsel
vormen voor ons in Johannes hoofdstuk 6. Deze buitengewone claim kan alleen consistent zijn
met het Woord van God als Zijn lichaam niet van gevallen mens is, maar afkomstig is uit de
hemel, van het Woord:
(John 6:51) Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit
Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees,
hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.
De apostel Johannes had een diepe openbaring van de identiteit van Jezus Christus. Hij verklaart
het heilige lichaam van Christus als afkomstig van het Woord van God, van de mond van de
Vader. Jezus is de eniggeborene van de Vader omdat Hij als enige vlees en bloed heeft dat
geboren is van Geest en niet van mensenvlees.
(John 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.
(John 1:13) Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans,
maar uit God geboren zijn.
Deze openbaring is fenomenaal, en behoort tot het meest fundamentele dat het Christelijke
geloof te bieden heeft. God heeft Zijn eigen vlees en bloed laten sterven aan het kruis, zodat wij
(door de nieuwe geboorte) deel kunnen hebben aan dit lichaam. Het lichaam van Christus is het
enige lichaam dat in de hemel aanwezig is, en geen ander lichaam, geen lichaam van het stof,
komt er binnen. In het Oude Testament is deze openbaring aangekondigd in de vorm van “de
arm van de Heer”.
(Isa 40:10) Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet,
Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
(Isa 50:2) Waarom kwam Ik, en er was niemand, waarom riep Ik, en niemand antwoordde? Is
Mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan, of is er in Mij geen kracht
om uit te redden? Ziet, door Mijn schelding maak Ik de zee droog, Ik stel de rivieren tot een
woestijn, dat haar vis stinkt, omdat er geen water is, en sterft van dorst.
(Isa 51:9) Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, Gij arm des HEEREN! ontwaak als in de
verledene dagen, als in de geslachten van ouds; zijt Gij het niet, Die Rahab uitgehouwen hebt,
Die den zeedraak verwond hebt?
(Isa 52:10) De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen; en
al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods.
(Isa 63:5) En Ik zag toe, en er was niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was niemand, die
ondersteunde; daarom heeft Mijn arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij
ondersteund
De Vader heeft Zijn arm uitgestrekt voor onze verlossing. Jezus Christus is deze arm, zoals in
het beroemde messiaanse hoofdstuk 53 van het boek van Jesaja tot uitdrukking komt:

(Isa 53:1) Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN
geopenbaard?
De arm van een mens is niet gescheiden van hem. Net zomin is Jezus als de arm van de Vader
gescheiden van de Vader. Het bloed dat in Jezus stroomde was het bloed van de Vader (Hand
20:28). The International Standard Bible Encyclopaedia zegt het volgende over de “Arm van
De Heere”3:
“Many other passages of Scripture might be quoted showing how the power of God to
redeem, judge, protect, punish is expressed by the idea of "the arm of Yahweh.”
Jezus Christus is de arm van Yehovah. God Zelf profeteert en onthult aan ons de identiteit van
Zijn Zoon. Hij zegt: “daarom heeft Mijn arm Mij Heil beschikt”. Gods eigen arm (niet de arm
van een ander ) bracht verlossing (heil) aan de mensheid.
(John 16:28) Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik
de wereld, en ga heen tot den Vader.
Een arm heeft geen eigen bestaan buiten het lichaam. Hij is een extensie van de persoon tot wie
hij behoort, en symboliseert daadkracht en actie. Op gelijke wijze is Jezus de arm van Yahweh
die aan de wereld is geopenbaard. Het is God in actie. Geen wonder dat de profeet Jesaja
vreugdevol uitriep:
(Isa 25:9) En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht,
en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons
verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.
De Eeuwige Vader
(Jes 9:6) 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
(Mal 2:10) Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom
handelen wij dan trouwelooslijk de een tegen den ander, ontheiligende het verbond onzer
vaderen?
Wanneer we deze twee prachtige verzen combineren dan moeten we concluderen dat als er maar
één Vader bestaat (Mal 2:10), en als de Zoon ook een Vader is (Jes 9:6), dat dan de Zoon deze
Ene Vader moet zijn.
In dit verband is het nuttig om te achterhalen wat het woord “Vader” betekent wanneer het in
verband wordt gebracht met God. Wat bedoelen we eigenlijk wanneer we God “Vader”
noemen? Uiteraard hangt dit samen met Zijn rol als Schepper, gezien het feit dat Malachi
verklaart: “Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?”. In het Nieuwe
Testament staat daarom geschreven:
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(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
Voor eenieder die oprecht geïnteresseerd is in waarheidsvinding zal duidelijk zijn dat de identiteit
van Jezus niet te onderscheiden is van die van de Vader, want maar één Vader heeft alles
geschapen.
Overtuigend bewijs dat Yehovah Zelf de Messias was vinden we in het boek van Zacharias:
(Zach 12:10) Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten
den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken
hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij
zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.
Uit het eerste vers van Zach 12 wordt duidelijk dat het God is die hier spreekt. Hij voorspelt dat
er een dag komt dat Hij wordt doorstoken. Dit herinnert ons aan de vers die we eerder zagen,
Jesaja 26:19:
(Jes 26:19) Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en
juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het
land zal de overledenen uitwerpen.
De getuigenis van Jezus Christus
Om gezegend te worden door de openbaring van de Eeuwige Vader, moeten we begrijpen dat
Jezus de Eeuwige Vader is (wiens Wezen Geest is), en dat Hij nu in Zijn eigen vleesgeworden
Woord huist. Dit mysterie is zo overweldigend dat tenzij het hart van de mens geopend kan
worden door de Heilige Geest, niet eens de apostelen het hadden kunnen geloven.
(John 16:25) Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik
niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen.
(John 16:26) In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u
bidden zal
Laten we eens de beroemde woordenwisseling uit Johannes 14 tussen Jezus en Zijn discipelen
nader analyseren.
(John 14:7) Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en
van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.
(John 14:8) Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
(John 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?
(John 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.
(John 14:11) Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo
gelooft Mij om de werken zelve.
Deze schokkende verklaring van Jezus betreffende de identiteit van de Vader begint met Zijn
woorden dat “Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en

van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien”. We moeten de apostel Philippus dankbaar zijn voor
zijn moed om vervolgens de vraag te stellen die in ieders hart brandde – zelfs nu nog na 2000
jaar: “Heere, toon ons den Vader”! Philippus pakte de koe bij de hoorns en sprak openlijk uit
wat bij iedereen voorin op de tong lag. Zijn vraag moet een moment zijn geweest dat alle engelen
in de hemel en duivels op de aarde hun adem deed inhouden…Dit was het moment van
waarheid. Elke andere zin in de geschiedenis van de mensheid deed er niet meer toe, want nu
zou blijken wie deze Eeuwige Vader, deze Redder van de mensheid werkelijk was. Ik ben er
zeker van dat alle Serafim en Cherubim, alle engelen en aartsengelen en satan en zijn
duivelsbende een moment als bevroren stonden te wachten op het antwoord op deze vraag, en
dat zij zich verbaasden over de menselijke durfal, die simpelweg Jezus voor de voeten wierp:
“Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg”. Ik dank God voor de apostel Philippus! Het
antwoord liet gelukkig niet lang op zich wachten, en werd door Jezus Zelf gegeven:
…Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
(John 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.
De simpele waarheid is dat de Vader alleen toegankelijk is door de Zoon, omdat Hij in de Zoon
is. De Geest der Waarheid, die alles heeft geschapen, is in Zijn eigen vlees en bloed gekomen
voor ons, om ons te dienen. Daarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: “God, voortijds
veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze
laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon” God de Vader spreekt Zelf in Zijn eigen vlees
en bloed tot ons. Zijn Naam is Jezus Christus.
Toen de duivels oog in oog kwamen te staan met Jezus beseften ze met wie ze te maken hadden
en sidderden ze van angst:
(Luke 4:34) Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazaréner? Zijt Gij
gekomen, om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods.
De duivels wisten zeer wel dat deze Jezus die voor hen stond Yehovah Zelf was, gekleed in Zijn
eigen vlees en bloed. Hun ergste nachtmerrie was waarheid geworden. Hun uren waren geteld,
en ze moesten erkennen dat de profetie was vervuld. Ze stonden voor Hem die genoemd werd
de “Heilige Gods”, een titel voor Yahweh uit het OT. Het koninkrijk van de duivel zal spoedig
vallen, als de Heere Jezus zitting neemt op de troon van God.
(Isa 54:5) Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige
Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.
Wie de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet
(1John 2:23) Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.
In sommige vertalingen van deze vers is ook het logische equivalent te vinden: wie de Zoon
heeft, die heeft de Vader ook. Betekent dit dat de apostel Johannes een geloof in twee godheden
belijdt? In het geheel niet. Wie de Zoon niet heeft, die heeft de Vader niet omdat de Vader in
Zijn eigen vlees huist. Johannes maakt duidelijk dat de Vader (de Geest) en de Zoon (het vlees)
samen 1 persoon vormen, ondeelbaar:
(John 10:30) Ik en de Vader zijn één.

De Heilige Geest wordt hier niet apart vermeld, en dit is in het licht van de veronderstelde drieeenheid vreemd. Sommigen menen dan ook eerder een twee-eenheid in God te moeten
herkennen. De juiste interpretatie heeft echter in het geheel geen kunstmatige opdeling in
afzonderlijke personen (Gr: “hypostases”) nodig.
(John 5:30) Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is
rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
(John 6:57) Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo
die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.
De Zoon (het zichtbare lichaam) heeft geen eigen leven buiten de Vader, maar de Vader is als
Geest in Hem, en geeft Hem leven. Als Jezus spreekt, dan spreekt de Vader, omdat Jezus de
Vader is geopenbaard in de gelijkenis van een mens. Deze visie is in harmonie met de
openbaring die de apostel Paulus ontving in de woestijn van Arabia:
(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.
Wie is geopenbaard in vlees? Wie is gerechtvaardigd in de Geest? Wie is gezien door engelen?
Wie is gepredikt onder de heidenen? Wie is geloofd in de wereld? Wie is opgenomen in
heerlijkheid? Laat alle liefhebbers van waarheid en van de Bijbel verklaren: GOD.
Laat ik deze Bijbelstudie afsluiten met een citaat van de Canadees-Ethiopische theoloog Dr.
Teklemariam, voorzitter van de grootste apostolische kerk in Afrika4:
God the Father Manifest, Bearing the Name Jesus
The name Jesus is that of the Father and the Son. If there is only one God and that
God is God the Father manifest in the flesh, then it is clear that Jesus is His name.
For those who think that Jesus is surely God but cannot be the Father, the Bible
declares that Jesus is the Name of God the Father (Spirit) as well as the flesh aspect
(His Son). Since the fullness of the Godhead dwells in Christ (Col 2:9), the Name
Jesus is of all the aspects of God. Jesus Himself said that He was the Father:
Jhn 8:19 Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither
know me, nor my Father: if ye had known me, ye should have known my Father also.
Jhn 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not
that I am [he], ye shall die in your sins.
Jhn 8:25 Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even
[the same] that I said unto you from the beginning.
Jhn 8:26 I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true;
and I speak to the world those things which I have heard of him.
Jhn 8:27 They understood not that he spake to them of the Father.
Amen.
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