
Visie MGN op De Goddelijkheid van Yeshua (Jezus) 

 
Wij zijn ervan overtuigd dat het vraagstuk van de Goddelijkheid van Yeshua direct 
verband houdt met de vraag: Wie is onze Verlosser? 
 
De Verlosser in de Tenach 
De Tenach vertelt ons dat God onze Redder en Verlosser is. “Ik, Ik ben de HERE, en 
buiten mij is er geen Verlosser” (Jes.43:11, zie ook Jes.43:3; 45:15,21 en 49:26). Na de 
bevrijding uit Egypte zingt Mozes met de Israëlieten: “De HERE is mijn kracht en mijn 
psalm, Hij is mij tot heil geweest” (Ex.15:2, zie ook Ps.118:14 en 21 en Js.12:2). God 
heeft het volk verlost uit de slavernij van Egypte. Andere verzen die aangeven dat God 
voor redding (heil) zorgt: Deut.32:15, Ps.25:5, 65:6, 92:16, Ps.98:3. Het Hebreeuwse 
woord voor heil is ‘yeshua’.  
 
God is de enige die onze zonden kan vergeven: “Help ons, o God van ons heil, … red ons 
en doe verzoening voor onze zonden om uws naams wil” (Ps.79:9, zie ook Mark.2:7). 
 
De Verlosser in het ‘Nieuwe Testament’ 
Het NT vertelt ons heel duidelijk dat Yeshua onze Verlosser is: “Want wij zijn burgers van 
een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten” 
(Fil.3:20, zie ook Luk.2:11, Tit.1:4, 3:6, 2 Tim.1:10, 2 Pet.1:11). Door Hem hebben wij 
de verlossing en de vergeving van zonden (Rom.3:24, Kol.1:14, Ef.1:7, Mark.2:5). 
 
Yeshua = God 
De Tenach vertelt ons dat God onze Verlosser is. Het NT vertelt ons dat Yeshua onze 
Verlosser is. Psalm 49 (vs.8 en 15) laat zien dat geen mens ons kan loskopen en ons 
leven kan verlossen van het dodenrijk. Dit betekent dat Yeshua wel God in het vlees 
moet zijn. Als Yeshua een mens zou zijn, zou Hij onze Verlosser niet kunnen zijn. Om 
gered te worden van de eeuwige straf en vergeving van zonden te ontvangen hebben wij 
dus een Goddelijke Verlosser nodig.  
 
De apostelen bevestigen dat Yeshua God is in o.a. Joh. 20:28, Rom.9:5, Tit.2:13 en 2 
Pet.1:1. Yeshua zelf bevestigt het door zijn uitspraken in o.a. Mat.14:27, Joh.8:58, 10:7, 
11 en 30 en 18:6. 
 
Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! (Dt.6:4) 
De God van Israël is de enige ware God en Hij roept ons op geen andere goden te 
aanbidden (Ex.20:3). Als we de Zoon aanbidden, dan aanbidden we tevens God, want de 
Vader en de Zoon zijn één (Joh.10:30). Yeshua is het beeld van de onzichtbare God 
(Kol.1:15). Hij is de openbaring van God in het vlees (1 Tim.3:16). In Hem woont de 
volheid der Godheid lichamelijk (Kol.2:9). 
 


