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BACK TO THE ROOTS

YESHUA



Rom.10:9, 12-13: 
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat 
God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. 
Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer 
over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren 
aanroept, zal behouden worden.

κύριον Ἰησοῦν = Kyrios Iesous

Intentie van Rom.10:9 = Yeshua als God belijden om gered te worden!

Rom.10:9



Verlosser in de Tenach
• 2 Sam.22:3: mijn God, mijn Rots, tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de 

hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting; mijn toevlucht, mijn Verlosser…
• Jes.43:11: Ik, Ik ben de HEERE, en buiten mij is er geen Verlosser
• Jes. 49:26: en alle vlees zal gewaarworden dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw 

Verlosser, de machtige van Jakob.
• Hos.13:4: Maar ik ben de HEERE uw God, sinds het land Egypte. Een God behalve 

mij mag u daarom niet erkennen, en buiten Mij is er geen Verlosser.

Wie is onze Verlosser?



Verlosser in het Nieuwe Testament
• Luk.2:11: (engelen): Heden is voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren.
• Joh.4:42: Wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Hij werkelijk de Zaligmaker

van de wereld is, de Christus.
• Hand.5:31: Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en 

Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden.
• Fil.3:20: Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here 

Jezus Christus als Verlosser verwachten.
• Tit.1:4: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Here 

Jezus Christus, onze Zaligmaker.

Wie is onze Verlosser?



Verlosser in het Nieuwe Testament
• Tit. 3:6: Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze 

Zaligmaker.
• 2 Tim.1:10: maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, 

Jezus Christus..
• 1 Joh.4:14: En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft 

als Zaligmaker van de wereld.

Wie is onze Verlosser?



Zonde vergeven in OT
• Ps.79:9: .. red ons en doe verzoening over onze zonden, omwille van Uw Naam.
• Jes.55:7: Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij zich over hem ontfermen, 

tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Zonde vergeven in NT
• Mark.2:5-7: En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, Uw 

zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de Schriftgeleerden, en die 
overlegden in hun hart: Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie 
kan zonden vergeven dan God alleen? 

Wie is onze Verlosser?



Wie is onze Verlosser?

NT:
Yeshua is de Verlosser

OT:
God is de Verlosser

OT:
God vergeeft zonde

NT:
Yeshua vergeeft zonde

Yeshua = God



Psalm 49:8+16: 
Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet 
geven… Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij 
opnemen.

Wie is onze Verlosser?



• Joh. 20:28: En Thomas antwoordde en zei tegen Jezus: Mijn Heere en mijn God!

• Rom.9:5: Tot hen (Joodse volk) behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees 
betreft, de Christus, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!

• Tit.2:13: … terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid 
van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus.

• 2 Pet.1:1: Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die 
een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van 
onze God en Zaligmaker, Jezus Christus.

Hoe zagen de discipelen Yeshua?



Ex.3:14: 

Ik ben die Ik ben 

Ehyeh asher ehyeh

Ego eimi ho eimi

Maar Yeshua zegt nergens: Ik ben God 



• Mat.14:26-27: En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in 
verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar 
meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet 
bevreesd.

• Mark.14:61-64: Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de 
hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de 
Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan 
de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.

Yeshua zegt: Ik ben



• Joh.6:35: Ik ben het Brood des levens

• Joh.8:12: Ik ben het Licht van de wereld

• Joh. 10:7: Ik ben de Deur voor de schapen

• Joh.10:11: Ik ben de goede Herder

• Joh.14:6: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

• Joh.15:1: Ik ben de ware Wijnstok

Yeshua zegt: Ik ben



• Joh.8:57-59: De joden zeiden dan tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U 
Abraham gezien? Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Vóór Abraham 
geboren was, ben Ik. Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar 
Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo 
ging Hij weg.

• Joh.18:6: Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben, deinsden ze terug en vielen op de 
grond.

Yeshua zegt: Ik ben



Bestond Yeshua al voor Zijn geboorte?

• Micha 5:1: En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn 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.

• Joh.1:1-3, 14. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en 
zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. .. En het Woord is vlees 
geworden en heeft onder ons gewoond.

Yeshua moest geboren worden, hoe kan Hij dan God zijn?



• Fil.2:5-11: Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook ik Christus Jezus was, Die, 
hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God 
gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te 
nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante van een mens 
bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, 
tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem 
een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou 
buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde zijn, en elke tong zou 
belijden dat Jezus Christus Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Yeshua moest geboren worden, hoe kan Hij dan God zijn?



• Kol.1:16-17: Want door Yeshua zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die 
op de aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, 
overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is 
vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

Yeshua moest geboren worden, hoe kan Hij dan God zijn?



DE EERSTE EN DE LAATSTE

Yeshua moest geboren worden, hoe kan Hij dan God zijn?

GOD
Jes.41:4, 44:6, 48:12-13

YESHUA
Op.1:17-18, 22:12-13



Yeshua hoefde niet geboren te worden om te bestaan,

maar Hij moest geboren worden, om mens te worden.

Yeshua moest geboren worden, hoe kan Hij dan God zijn?



• Judaïsme ontkent dat de Messias Goddelijk is.

• We gooien weg wat in onze ogen te “christelijk” is.

Hoe komen we op dat punt?

Drie-eenheid

Yeshua ≠ God

Yeshua ≠ Verlosser

Yeshua ≠ Messias

Yeshua niet nodig



• Wij geloven in een meervoudige Godheid

• Tenach: God = Elohim (meervoud)

• Gen.1:26-27: En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis…En God schiep de mens naar Zijn beeld…

• God openbaart Zichzelf op 3 verschillende naast elkaar bestaande manieren:        
als Vader, Zoon en Geest:

Wat geloven wij van de drie-eenheid?



• Mat.28:19: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest…

• 1 Kor.12:4-6: Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er 
is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid 
van werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.

• 2 Kor.13:13: De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de 
gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 

• Ef.4:4-6: één Geest… één Heere… één God en Vader…

Zie ook bv. 2 Thes.2:13-14, 1 Pet.1:1-2, Openb.1:4-6

Wat geloven wij van de drie-eenheid?



Wie aanbidden we?

Afgoden (46x)
• Worship
• Neerbuigen

Mensen (54x):
• Bow down
• Neerbuigen

God (59x)
• Worship
• Neerbuigen

Shachah / Proskyneo in OT

Afgoden (14x)
• Worship
• Aanbidden

Mensen (1x):
• Worship
• Aanbidden

God (21x)
• Worship
• Aanbidden

Engelen (2x):
• Worship
• Aanbidden

Yeshua (16x)
• Worship
• Aanbidden

Proskyneo in NT
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• Agree to disagree
• Hoofdzaken vs bijzaken
• Gemeente beschermen tegen dwaalleer / misleiding / verwarring

• 2 Joh.9-10: Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God 
niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als 
iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet 
hem niet. 

Hoe gaan we ermee om?


