
Is Jesjoea Jehovah God? 

Nieuwsbrief speciaal voor Jehovah’s getuigen 

Geachte Jehovah’s getuige, 

 

Hierbij een brochure speciaal voor u.  Waarom?  Omdat Jesjoea/Jezus van u houdt. Zoveel zelfs dat Hij gestorven is voor 

uw en onze zonden zodat een ieder die in Hem gelooft en Hem belijdt als Heer uit genade en door geloof alleen behouden 

zal zijn. Dat maakt het bijzonder belangrijk te weten wie Hij werkelijk is. Is Jesjoea de Messias Jehovah God zelf in menselij-

ke gedaante? We willen u laten zien dat dit zonder enige twijfel het geval is! 

 

“Want het is zo gesteld, dat indien er iemand komt die een andere Jezus predikt dan degene die wij gepredikt hebben, of GIJ 

een andere geest ontvangt dan GIJ ontvangen hebt of ander goed nieuws dan GIJ aanvaard hebt, dan verdraagt GIJ [hem] 

gemakkelijk.” 2 Korinthiërs 11:4  (NWV=Nieuwe wereldvertaling) 

Kennelijk kan er een andere Jesjoea gepredikt worden en een andere geest ontvangen worden. Zo zegt de Bijbel. 

De Bijbel geeft honderden bewijzen voor de Goddelijkheid van Jesjoea de Messias. Als Jehova’s getuige predikt u een ande-

re Jesjoea. Een Jesjoea die gelijk is aan de aartsengel Michael. Een Jesjoea die niet God is.  

 

Twee van de honderden bewijzen die we hadden kunnen kiezen voor de Goddelijkheid van Jesjoea de Messias willen we u 

aanbieden. Waarom al die moeite? Omdat zowel u als wij geen moment een verkeerde (andere) Jesjoea willen die-

nen……………. 

Bewijs 1: 

Toen zei Jezus tot hem: „Ga weg, Sa̱tan! Want er staat geschreven: ’Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem 

alleen heilige dienst verrichten. Matteus 4:10 (NWV) 

 

De door u gebruikte Kingdom 

Interlinear Translation (1985) 

stelt het ook op deze wijze: 

 

 

Oktober 2013 

De naam van Jehovah is een sterke 

toren. Hier snelt de rechtvaardige binnen 

en ontvangt bescherming.  

Spreuken 18:10 (NWV) 



Als aanbidding alleen voor Jehovah God kan zijn volgens Jehovah God zelf………  

Waarom roept Jehovah God de engelen dan op om Jesjoea te aanbidden?  

Er staat in uw Bijbel geschreven: 

“Doch wanneer hij wederom zijn Eerstgeborene de bewoonde aarde binnenleidt, zegt hij: En al Gods engelen moeten hem hulde 

brengen.” Heb 1:6 (NWV) 

 

Uw eigen Kingdom Interlinear vertaling van 1985 laat tevens zien dat het woord dat hier gebruikt wordt opnieuw “proskuneô” is: 

 

 

 

 

 

KIT 1985, Heb. 1:6 

 

 

Hoe kan Jehovah gelijktijdig oproepen tot aanbidding van Hem alleen EN  

engelen opdracht geven Jesjoea te aanbidden?  
 

                  ———Tenzij Jesjoea de Messias dezelfde is als Jehovah God!——— 

“De Bijbel leert dat Jehovah God alleen waardig is om te worden aanbeden” 

Aanbidding voor Jehovah alleen…... 

Staat er immers niet geschreven: 

“Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante 

gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde bene-

den of wat in de wateren onder de aarde is. Gij moogt u voor die 

niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen, want ik, 

Jehovah, uw God, ben een God die exclusieve toewijding eist, die 

straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen, over het 

derde geslacht en over het vierde geslacht, wanneer het hen 

betreft die mij haten, maar die liefderijke goedheid betracht jegens 

het duizendste geslacht wanneer het hen betreft die mij liefheb-

ben en mijn geboden onderhouden. “ Exodus 20:4-6 (NWV) 

 

Door de hele Bijbel heen eist God aanbidding voor Hem alleen. 

In Openbaring 22 corrigeert een engel Johannes die op zijn ge-

zicht gaat voor hem met de woorden: 

“Maar hij zegt tot mij: „Pas op! Doe dat niet! Ik ben slechts een 

medeslaaf van u en van uw broeders die profeten zijn en van hen 

die de woorden van deze boekrol onderhouden. Aanbid God.” 

Openbaring 22:9 (NWV)  

Conclusie: 

De Bijbel leert dat Jehovah alleen waardig is om te worden aan-

beden. Alle andere aanbidding (“proskuneô”) welke niet aan God 

gericht is kan en mag niet bestaan! 
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Bewijs 2: 

“Dit heeft Jehovah gezegd, de Koning van Is̱raël en zijn Terugkoper, Jehovah der legerscharen: ’Ik ben de eerste en ik 

ben de laatste, en buiten mij is er geen God.” NWV Jesaja 44:6 

 

“Luister naar mij, o Ja̱kob, en gij Is̱raël, mijn geroepene. Ik ben Dezelfde. Ik ben de eerste. Bovendien ben ik de laatste.” 

Jesaja 48:12 (NWV) 

Er is maar één mogelijkheid: Jehovah God is de eerste en de laatste. 
 

“Jehovah God is zonder twijfel de eerste en de laatste.“ 

 
“En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten neer. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: „Vrees niet. Ik ben 

de Eerste en de Laatste.” Openbaring 1:17 (NWV) 

 

Hier spreekt Jehovah God opnieuw. De tekst gaat verder met: 

“en de levende; en ik werd een dode, maar zie! ik leef tot in alle eeuwigheid, en ik heb de sleutels van de dood en van 

Ha̱des.” Openbaring 1:18 (NWV) 

 

Jehovah God stelt hier dat Hij dood was en weer leeft tot in alle eeuwigheid. Grammaticaal zelfmoord en logisch ondenk-

baar zou zijn twee eersten en twee laatsten.  

 

“Vraag: Wanneer was Jehovah God dood?” 

 

Onverklaarbaar vanuit Wachttoren Genootschap theologie. Heel goed verklaarbaar als Jesjoea de Messias Jehovah God 

is. 

“Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.” Openbaring 22:13 (NWV) 

’Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om aan U getuigenis van deze dingen af te leggen voor de gemeenten. Ik ben de 

wortel en de nakomeling van Da̱vid, en de heldere morgenster.’” Openbaring 22:16 (NWV) 

 

Jesjoea is de eerste en de laatste. De alfa en omega. Nakomeling van David. De Wortel. De heldere morgenster.  

 

“Jesjoea de Messias is kortom: Jehovah God.” 

“Belijdt daarom iemand voor de mensen dat hij in eendracht met mij is, dan zal ook ik voor mijn Vader, die in de hemelen 

is, belijden in eendracht met hem te zijn;” Matteus 10:32 (NWV) 

Een andere Jesjoea prediken is niet “in eendracht met Hem zijn” en kost u kennelijk Zijn voorspraak bij de Vader voor u. 

Deze Jesjoea zegt u vandaag: Wees getuigen van Mij. Jesjoea de Messias, Jehovah God zelf, één met de Vader. 
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Nog een aantal zaken om te overdenken... 

Jesjoea als GOD:  Jesjoea als MENS:            
Hij werd aanbeden (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9)      Hij aanbad de Vader (Joh 17) 
Hij wordt gebeden (Han 7:59; 1 Kor. 1:2)           Hij bad tot de Vader (Joh 17:1) 
Hij werd God genoemd (Joh 20:28; Heb. 1:8)       Hij werd mens genoemd (Mar 15:39; Joh 19:5) 
Hij is Zoon van God (Mar 1:1)    Hij is Mensen Zoon (Joh 9:35-37) 
Hij is zonder zonde (1 Pet. 2:22; Heb. 4:15)  Hij werd verzocht (Mat 4:1) 
Hij wist alle dingen (Joh 21:17)    Hij groeide in wijsheid (Luk 2:52) 
Hij geeft eeuwig leven (Joh 10:28; 17:2)   Hij stierf (Rom 5:8) 
De volheid van de Godheid was in Hem (Kol 2:9)  Hij had vlees en benen (Luk 24:39) 
 
Jesjoea is de Godmens. 100% God en 100% mens. 
 
De Bijbel noemt Jehovah God:   De Bijbel noemt Jesjoea:  
de Herder   Gen 49:24 , Psa 23:1  en Psa 80:1    de Herder.  Joh 10:11, 1Pe 2:25     
       de Opperherder  1Pe 5:4     
de Rots   Deu 32:3-4, 2Sa 22:2-3,  Jes 44:8   de Rots   1Co 10:4,  1Pe 2:7,  Rom 9:33   
de Leidsman/heerser Mic 5:2      de Leidsman/heerser Mat 2:6      
de Almachtige  Gen 17:1    de Almachtige  Op 1:8 , Op 11:17   
Immanuel  Jes 7:14 , Jes 8:8   Immanuel  Mat 1:23   
de Rechter  Jes 33:22 , Psa 60:7, Gen 49:10   de Rechter  2Ti 4:1, 2Ti_4:8, Act 10:42,  
          Jak 4:12, Joh 5:22  
de  Heilige  Lev 10:3, Jes 12:6,  Jes 43:15, Psa 78:41 de  Heilige  Han 2:27, Han 3:17 
de Eeuwige  Mich 5:2, Rom 16:26, 1 Pe 5:10 Eeuwige   2 Pe 1:11, Ef 3:11, Joh 1:1, Heb 7:28 
iedere knie zal buigen Rom 14:11   iedere knie zal buigen Fil 2:9-11 
de Rechtvaardige  Job 34:17,  Spr 21:12   de Rechtvaardige  Act 7:52,  1Jn 2:1 
Goed   Mar 10:17-18   Goed   Joh 10:11, Heb 7:26 , Heb 7:28      
het Licht   Psa 112:4 , Isa  10:17 , 1Jn  1:5    het Licht     Joh 8:12, Mat 5:14 , Joh 9:5 
(de) Rechtvaardig(e) Jer 23:6  Jer 33:16     (de) Rechtvaardig(e) 1 Co 1:30    
de IK BEN (ego eimi) Exo 3:13-14 (LXX) , Jes 52:6 ,   de IK BEN (ego eimi) Joh 18:6, Joh 4:26, Joh 6:20 ,  
   Jes 43:1-3,5, Jes 43:10 (LXX)     Joh 8:13, 18,24,28,58 
God der goden en        God der goden en   
Here der heren  Deu 10:17, Ps 136:2-3  Here der heren   1 Ti 6:14-16,  Op 17:14, Op 19:1    
Vredevorst  Jes 9:6    Vredevorst  Ef 2:14, Heb 7:1 
Sterke God  Jes 9:6, Jer 32:18   Sterke God  Mat 1:21,  Joh 10:30 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
Spreekt met autoriteit Jes 1:24    Spreekt met autoriteit Mat 12:6,  Luk 15:7, Mar 2:11,  
          Mat 5:27,-28 
Zit op de troon  Op 22:3  (troon enkelvoud!)  Zit op de troon  Op 22:3  (troon enkelvoud!) 
Heeft leven in Zichzelf Joh 5:26    Heeft leven in Zichzelf Joh 5:26 
Wie kan Hem doorgronden Jes 40:13    Wie kan Hem doorgronden 1 Co 2:16 
Beroem je in  Hem  Jer 9:24    Beroem je in  Hem  1 Co 1:30-31 
Heeft de wereld gemaakt Jes 44:24, Jes 40:28  Heeft de wereld gemaakt Ef 2:10, Ef 3:9, Kol 1:16, Han 3:15 
Loopt over water  Job 9:8    Loopt over water  Mat 14:26 
Schrijft namen zondaren      Schrijft namen zondaren  
in de aarde  Jer 17:13    in de aarde  Joh 8:8 
Vergever van zonde  Mar 2:6-7    Vergever van zonde  Mar 2:5, Mat 9:2, Luk 5:20; 7:48 
God stilt de zee  Ps 89:8-9    God stilt de zee  Mar 4:39   
Bron van levend water Jer 17:13    Bron van levend water Joh 7:38, 4:10,   
Doet opstaan uit de dood 1 Pe 1:21    Doet opstaan uit de dood Rom 8:11, 1:4, Joh 2:19 
Geeft geboden  Ex 7:22, Ex 34:11    Geeft geboden  Joh 14:15, 15:17, Mat 7:28, 5:20,22 
          26,28, Mar 13:31 
 

Conclusie:   
De overeenkomsten tussen Jesjoea de Messias en Jehovah God zijn niet toevallig. Jesjoea IS Jehovah God (de 
Zoon). 
 

Onze bede: 
We hopen en bidden dat u hier over na wilt denken en in gebed wilt brengen bij de Almachtige. 
 
U bent een kostbaar mens en uw redding staat of valt met de plek die Jesjoea (Jehoshua, zoals zijn Naam oor-
spronkelijk luidt/ “Jehovah redt”) in uw leven krijgt.  
 
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd aankloppen bij de persoon die u deze brochure gaf.  
Hij/zij zal u graag in contact brengen met een gemeente die Jesjoea belijdt als Jehovah God, de Zoon, en waar 
men naar u uitziet. Ook kunt u daar al uw mogelijke overgebleven vragen op een discrete wijze bespreken.  
 
We hopen u spoedig te mogen ontmoeten!        


