


9. Wie is JEZUS?



Jezus is: de Zoon van God!

En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van 
Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in 

de Jordaan. En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag 
Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich 
neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent 

Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Markus 1:9-11 HSV

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 

gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
Johannes 3:16 HSV



Wie zegt Jezus zelf dat Hij is? (De 7 “Ik Ben” uitspraken)

1. Jezus is het Brood des levens

Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel 

gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit 
de hemel.  Want het brood van God is Hij Die uit de 

hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij 
zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat 

brood. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des 
levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger 

hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst 
hebben.  



Vers 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij 
gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het Brood des 

levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in 
de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood 

dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan 
eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit 
de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood 
eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik 

geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het 
leven van de wereld.

Johannes 6:32 - 35 ,  47 - 51 HSV



2. Jezus is het Licht van de wereld

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de 
mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis 
heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden; 
zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van 

het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.  Hij 
was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te 

getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt 
en ieder mens verlicht.

Johannes 1:4 - 9 HSV

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der 
wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, 

maar zal het licht van het leven hebben. 
Johannes 8:12 HSV



3. Jezus is de Deur die toegang geeft tot het eeuwige leven

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die 

vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de 
schapen hebben niet naar hen geluisterd. 

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, 
zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 

en weide vinden. De dief komt alleen maar om te 
stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben 

gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 
Johannes 10:7-10 HSV



En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit 
zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David 

heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en 
niemand opent: Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw 
ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die 
sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn 

Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
Openbaring 3:7 - 8 HSV

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem 
hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en 

de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
Openbaring 3:20 HSV



4. Jezus is goede Herder van de schapen

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven 
voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die 

de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en 
laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en 

drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een 
huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de 

goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen 
gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik 

geef Mijn leven voor de schapen.

Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi 
zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn 
stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

Johannes 10:11-16 HSV



5. Jezus is de Opstanding en het Leven

Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. 
Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij 
de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: 

Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder 

die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in 
eeuwigheid. 

Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof 
dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de 

wereld komen zou. 
Johannes 11:23-27 HSV



6. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof 
ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat 

niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een 
plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en 

plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij 
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, 

weet u, en de weg weet u. 

Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, 
en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de 

Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader 
dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader 

gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.
Johannes 14:1-7 HSV



7. Jezus is de ware Wijnstok

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 
Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht 

draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, 
reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al 
rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan 
dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo 
ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, 
u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt 

veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 



Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 
buitengeworpen zoals de rank, en 

verdort, en men verzamelt ze en werpt ze 
in het vuur, en zij worden verbrand. Als u 
in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, 

vraag wat u maar wilt en het zal u ten 
deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader 

verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en 
Mijn discipelen bent. 
Johannes 15:1-8 HSV



Jezus is het fundament, de Rots waarop Zijn gemeente staat

Overeenkomstig de genade van God die mij 
gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester 
het fundament gelegd en een ander bouwt 

daarop.

Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij 
daarop bouwt. Want niemand kan een ander 
fundament leggen dan wat gelegd is, dat is 

Jezus Christus.  
1 Korinthe 3:10 - 11 HSV



Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de 
Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en 
bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die 

in de hemelen is. 

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik 
Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen 

haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het 
Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, 
zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de 

aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
Mattheüs 16:16-19 HSV



Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en 
bijwoners, maar medeburgers van de heiligen 

en huisgenoten van God, gebouwd op het 
fundament van de apostelen en profeten, 

waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,  

en op Wie het hele gebouw, goed 
samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel 

in de Heere;  op Wie ook u mede gebouwd wordt 
tot een woning van God, in de Geest.

Efeze 2:19 - 22 HSV



Jezus was er al vanaf het begin en is constant te vinden in het Oude Testament

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, 
naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de 

vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het 
vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren 

die over de aarde kruipen!
Genesis 1:26 HSV

Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij 
heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften 

niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?
Johannes 5:46 - 47 HSV



Jezus moest alles vervullen wat er over Hem in het hele OT stond

En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij 
gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de 
profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.

Lukas 18:31 HSV

En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u 
sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest 

worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van 
Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende 

Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.
Lukas 24:44 - 45 HSV



Beelden van Jezus in het Oude Testament

- God zegt tegen de slang dat er uit het nageslacht van Eva uiteindelijk 
iemand zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen 
(Genesis 1:26)

- Op de derde dag vroeg God aan Abraham om zijn Zoon te offeren op 
de berg Moria (Genesis 22)

- De Israëlieten moesten een lam zonder gebrek nemen en het bloed 
aa de deurpost strijken zodat ze niet getroffen zouden worden door 
de doodsengel (Exodus 12) 

- Mozes moest een koperen slang maken op een staak die tot genezing 
diende voor de ongehoorzame Israëlieten.  (Numeri 21:6-9)

- Mozes vertelde dat er een Profeet zou opstaan waar de mensen naar 
moesten luisteren. (Deuteronomium 18:15 - 18)



- Als iemand een zonde begaan had waarop de doodstraf stond 
moest hij opgehangen worden aan een kruis, dan was zo iemand 
vervloekt (Deuteronomium 21:22 - 23)

- Vele profeten voorzeggen dat uit het geslacht van David een 
Verlosser Vredevorst , Koning en Priester zou opstaan die Israël zou 
verlossen. (2 Samuel 7:12 - 17, 23:1-4, 110:1-7, Jesaja 9:5-6, 
Jeremia 23:5,6 33:14-18)

- De Schriften zeggen dat God een Zoon heeft die uiteindelijk gezalfd 
zal worden over Sion (Psalm 2:1 - 2 ,  6 - 12, 80:20-30, Spreuken 
30:4)

- Deze Zoon zou geboren worden uit een maagd en Immanuel 
heten, Hij zou een groot Licht zijn voor het Joodse volk en de 
heidenvolken. (Jesaja 7:14, 8:32, 9:1, 49:1-10)



- Deze Verlosser zou de gevangen bevrijden en de ogen van 
de blinden openen. (Psalm 146:7 - 10, Jesaja 42:1 - 7, 63:1-3 )

- De Messias zou Jeruzalem binnenkomen op een 
ezelsveulen. (Zacharia 9:9 - 10)

- David is een beeld van de lijdende Knecht des Heeren die 
verraden zou worden voor 30 zilverstukken en waarvan zijn 
beenderen niet gebroken zouden worden en de kleren 
verdeeld (Psalm 22:2 ,  7 - 9 ,  15 - 19, 41:10, Zacharia 11:12 - 13 )

- De lijdende Verlosser zou afgewezen worden door zijn 
broeders als een verstoten hoeksteen en hij zou zure wijn te 
drinken krijgen. (Psalm 69:8 - 10, 118:22 - 24, Jesaja 
8:14 - 15)



- De lijdende Knecht bespuugd en geslagen worden maar toch 
zou hij de mond niet open doen, als een Lam zou hij naar de 
slachtbank gaan. (Jesaja 53)

- Deze Knecht zou het schuldoffer Zijn en Hij zou Zijn leven 
vrijwillig geven en de zonde van de wereld op Zich nemen. 
(Jesaja 53)  

- David profeteert dat deze Verlosser zou opstaan uit de dood 
(Psalm 16:8 - 11, 34:19-21, 68:19)

- Uiteindelijk zullen de Joden de Messias die ze doorstoken 
hebben herkennen en Zijn voeten zullen staan op de 
olijfberg. (Zacharia 12:10 - 11, Zacharia 14:4



Jezus openbaart zich als de engel van de Heer

Zie, Ik zend een Engel voor u uit om over u te waken op de 
weg en u te brengen naar de plaats die Ik gereedgemaakt heb. 

Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn 
stem. Verbitter Hem niet, want Hij zal uw overtredingen niet 

vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is.
Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet wat 

Ik spreken zal, zal Ik de vijand van uw vijanden zijn en de 
tegenstander van hen die u in het nauw brengen. Mijn Engel 

zal namelijk vóór u uit gaan en u brengen bij de Amorieten en 
de Hethieten en de Ferezieten en de Kanaänieten en de 

Hevieten en de Jebusieten, en Ik zal hen uitroeien.
Exodus 23:20 - 23 HSV



In het begin was het Woord en het Woord 
was bij God en het Woord was God. 

Vers 14 En het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond (en wij hebben 

Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als 
van de Eniggeborene van de Vader), vol van 

genade en waarheid. 
Johannes 1:1,14 HSV

Was Jezus ook God toen Hij op aarde liep in menselijke gedaante?



Een psalm van David. De HEERE heeft tot 
mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn 

rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt 
zal hebben tot een voetbank voor Uw 

voeten. 
Psalm 110:1 HSV

Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus 
hun: Wat denkt u over de Christus? Wiens 
Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids 

Zoon . 



Hij zei tegen hen: Hoe kan David Hem dan, in de 
Geest, zijn Heere noemen, als hij zegt: De Heere 

heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn 
rechter hand , totdat Ik Uw vijanden neergelegd 

heb als een voetbank voor Uw voeten? 

Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan 
Hij dan zijn Zoon zijn? En niemand kon Hem een 
woord antwoorden, en ook durfde niemand Hem 

vanaf die dag meer iets te vragen.
Mattheüs 22:41-46 HSV



En daarom vervolgden de Joden Jezus en 
probeerden zij Hem te doden, omdat Hij deze 

dingen op de sabbat deed. Maar Jezus 
antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en 

Ik werk ook . 

Daarom dan probeerden de Joden des te meer 
Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod 
van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn 
eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God 

gelijkmaakte.
Johannes 5:16-18 HSV



Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer 
dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn 
Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één. De Joden dan 

pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen. 
Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken 

van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die 
werken stenigt u Mij? 

De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet 
vanwege een goed werk, maar vanwege 

godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens 
bent, Uzelf God maakt. 



Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: 
Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden 

noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift 
niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen 
Mij , Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden 

heeft: 

U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon? 
Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij 

dan niet, maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, 
geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de 

Vader in Mij is en Ik in Hem. 
Johannes 10:29-38 HSV



Tot hen behoren de vaderen, en uit hen 
is, wat het vlees betreft, de Christus 

voortgekomen , Die God is, boven alles, 
te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! 

Romeinen 9:5 HSV

Want in Hem woont heel de volheid van 
de Godheid lichamelijk. 

Kolossenzen 2:9 HSV
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