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De verboden
woorden van Jezus

Israel Today bericht
over zaken die anderen
weglaten. Dat geldt niet
alleen voor politieke
zaken, maar ook voor
Bijbelse woorden.

Ludwig S chneider

Er zijn bibliotheken vol geschreven over Jezus. Miljarden woorden die anderen over Hem hebben
gezegd. Maar de woorden die Jezus over Zichzelf zegt, beslaan maar enkele bladzijden. En zelfs van
dat weinige wordt een deel met opzet verzwegen, omdat het niet past in de traditionele theologie.

G

ods Woord wordt vaak uitgelegd
aan de hand van doortimmerde
redenaties. Maar hoe goed ook
bedoeld, die redenaties zijn altijd subjectief. Toch is het verboden om Gods Woord
naar onze hand te zetten en te manipuleren.
God gebiedt dat aan zijn Woord niets mag
worden toegevoegd of afgedaan, en dat
geldt voor de hele Schrift (Deuteronomium
4: 2 en Openbaring 22: 18-19). Wat wij prediken moet in overeenstemming zijn met de
heilige Schrift. Dan mogen ook de woorden
van Jezus die ons minder aangenaam in de
oren klinken, niet ontbreken.

In de onderstaande tesksten zien we
hoe Jezus zijn afhankelijkheid van zijn
Vader benadrukt zonder dat Hij zichzelf
God noemt. Wat anderen over Jezus zeggen
is niet zo interessant, want dat zijn interpretaties. Ik laat daarom liever Jezus Zelf aan
het woord, want alleen dan predik ik geen
‘andere Jezus’ (II Korintiërs 11: 4). Want ook
voor Jezus’ woorden in het Nieuwe Testament geldt, dat er niets aan mag worden
toegevoegd of afgedaan.
Jezus begint zijn toespraken vaak met
‘Ik ben’; ‘Ik ben de weg’; ‘Ik ben de waarheid’;
‘Ik ben het brood’; enz. Het Griekse ‘ego eim’

Matteüs 19: 17; Marcus 10: 18; Lucas 18: 19:
‘Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed,
behalve God.’
Johannes 20: 17:
‘…zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is,
naar mijn God, die ook jullie God is.’
Johannes 10: 29:
‘Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen…’ (HSV)
Johannes 17: 3:
‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en
Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.’
Johannes 12: 49:
‘Ik heb niet namens Mezelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest
spreken.’
Johannes 14: 1:
‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij.’
Johannes 10: 30:
‘…en de Vader en Ik zijn één.’
Johannes 5: 19:
‘…de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de
Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde
manier.’

(‘ik ben’) betekent niet ‘ik ben God’, maar ‘ik
ben de in de Schrift (het Oude Testament)
door God beloofde Christus’. Nergens zegt
Jezus ‘Ik ben God’. We moeten elke uitlegging of vooronderstelling over Jezus vergelijken met wat Jezus over zichzelf zei. Al het
andere is een ongeoorloofde toevoeging.
Zelfs de bekende nieuwtestamentische
tekst van Johannes 3: 16 laat het verschil
tussen God en zijn Zoon zien: ‘Want God
had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon
heeft gegeven.’ Ook de apostelen maken
onderscheid tussen God en Gods Zoon, en
benadrukken: ‘Want er is maar één God,
en maar één bemiddelaar tussen God en
mensen, de mens Christus Jezus’ (I Timoteüs
2: 5). Precies dat was waar Jezus voor was
voorbestemd van vóór de grondlegging der
wereld. Paulus beschrijft in I Korintiërs 15:
24-28 het verloop van de heilsgeschiedenis
en Jezus’ opdracht daarin: ‘De laatste vijand
die (door Christus) vernietigd wordt, is de
dood, want er staat: “Hij (God) heeft alles aan
zijn (Jezus) voeten gelegd.” Wanneer er “alles”
staat, is dat natuurlijk uitgezonderd Degene
(God – JHWH) die alles aan Hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan Hem
(God) onderworpen is, zal de Zoon zichzelf
onderwerpen aan Hem (God) die alles aan
Hem (Jezus) onderworpen heeft, opdat God
over alles en allen zal regeren.’
Dezelfde Paulus roept ons in Efeziërs
5: 18-20 op om bij onze lofprijzing ook dit
onderscheid tussen de Vader en de Zoon
in acht te nemen: ‘…laat de Geest u vervullen en zing met elkaar Psalmen, hymnen
en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en
jubel met heel uw hart voor de Heer en
dank God, die uw Vader is, altijd voor alles
in de Naam van onze Heer Jezus Christus.’
Zo moeten wij onze hemelse Vader als
enige God danken – maar dat moeten we
wel doen in de Naam van Jezus. Y

