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HOOFDSTUK 19

DE PERSOON VAN JEZUS CHRISTUS

19.1
De Persoon van Jezus Christus
Omdat een algemene beschouwing van de Middelaar een gelovige ziel die 
met ernst haar zaligheid zoekt, niet verzadigt en ook niet verzadigen kan, 
moeten wij ons verder en uitvoeriger bezighouden met de verhandeling 
van Zijn Persoon, gehele ambt en verschillende staten. 
Om eerst een recht begrip van Zijn Persoon te hebben, zullen wij niet alleen 
spreken over Zijn namen, maar ook over Zijn tweeërlei natuur en hun 
onderlinge vereniging, met de gevolgen of uitwerkingen daarvan. 

19.2 
De Naam ‘Jezus’ en de oorsprong daarvan
De eigennamen van onze Middelaar, die in Hem – als Zijn broederen gelijk 
geworden – nodig waren, en die Zijn waardigheid aan ons zeer gepast ver-
klaren, zijn in het bijzonder de twee bekende Namen ‘Jezus’ en ‘Christus’. 
Ze komen ons soms wel afzonderlijk of in een omgekeerde volgorde voor 
(1 Tim. 1:15; 2:5; Hebr. 3:1), maar doorgaans worden ze in deze volgorde 
samengevoegd. 
Hieruit nemen de godgeleerden aanleiding om de Middelaar aan te mer-
ken als een Zaligmaker: eerst van de Joden, en daarna ook van de heidenen, 
aangezien de voornaam Hebreeuws en de toenaam Grieks is. 

De Naam ‘Jezus’ is niet van Griekse herkomst, hoewel de ouden door mid-
del van Griekse woordspelingen er een zeer gepaste betekenis van ‘Gezant’ 
of ‘Geneesmeester’ – die misschien overeenkomt met de naam ‘Jason’ – aan 
hebben gegeven. 

De Naam ‘Jezus’ is zeker van het Hebreeuws af te leiden, en wel van een 
woord (yaša) dat ‘behouden’ of ‘zalig maken’ betekent. Van dit woord 
wordt gemaakt:
1.  Eerst op een gewone wijze ‘Jehosua’ of ‘Josua’, dat is: Zaligmaker.
2.   Daarna in het Chaldeeuws en Syrisch ‘Jesuah’ of afgekort ‘Jesu’. Dit 

woord misbruiken de hedendaagse Joden kwaadaardig voor hun kab-
balistische godslastering en vervloeking van onze Heiland, door een 
dwaze letterspeling.

  23
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3.   Ten slotte in het Grieks ‘Jezus’, zoals blijkt uit Handelingen 7:45 en 
Hebreeën 4:8, waar deze Naam in plaats van ‘Jozua’ gesteld wordt. De 
Latijnen maken er ook ‘Iesus’ van, en de jezuïeten hun drie gebruikelijke 
letters ‘IHS’. 

Dus zijn alle verdere gissingen over deze Naam tevergeefs. Volgens zulke 
gissingen zou hij uit twee verschillende woorden samengesteld zijn en 
betekenen: 
-  Of ‘de Heere de Man’, en dus Christus’ twee naturen.
-  Of ‘des Heeren Aanroeper’, en dus Zijn gelovige toevlucht tot de Vader.
-  Of ‘de Heere de Zaligmaker’, en dus Zijn Goddelijke natuur, evenals Zijn 

ambt. 

Dit laatste wordt tegenwoordig ook door sommige geleerden gesteld, omdat:
a.   De Naam ‘Heere’ of ‘Jehovah’, tegelijk met de betekenis daarvan, waar-

lijk aan Christus toekomt.
b.   De voorste letters van de Naam ‘Jehovah’ waarlijk worden gevonden in 

de naam ‘Jehosua’.
c.   De naam ‘Hosea’ eertijds in de naam ‘Jehosua’ veranderd is (Num. 

13:16), om zo, naar het schijnt, de verborgenheid van de Godheid van 
Christus uit te drukken, Wiens voorbeeld die Jozua was. 

Maar wij kunnen hen hierin niet navolgen, want:
1.   De engel heeft deze Naam uitgelegd zonder ons enigszins tot zo’n grote 

verborgenheid te leiden: ‘... gij zult Zijn Naam heten Jezus, want Hij zal 
Zijn volk zalig maken van hun zonden’ (Matth. 1:21).

2.   De naam ‘Jozua’ is, zonder enige toevoeging van ‘Jehovah’, op de 
gewone wijze alleen van het woord ‘zalig maken’ afkomstig.

3.   Dit wortelwoord zelf gaat verloren, als men de drie eerste letters daar-
van afleidt van de Naam ‘Jehovah’.

4.   De naamsverandering van Hosea schijnt niet te doelen op zo’n alleen in 
zijn Tegenbeeld [Christus] gezochte verborgenheid, maar veeleer op de 
verzekering van het lichamelijke heil, dat door Jozua aan het oude Israël 
zou worden toegebracht in hun inleiding in het land Kanaän. In die zin 
was hij hun behouder. 

19.3
De volle kracht van de Naam ‘Jezus’
Deze naam ‘Jozua’ of ‘Jezus’ is niet alleen van Hebreeuwse oorsprong, 
maar ook bij de Joden genoeg in gebruik geweest. Men moet het aan het 
bijzondere bestuur van de Goddelijke voorzienigheid toeschrijven dat (om 
nu niet over de Beth-Semiet uit 1 Sam. 6:14 te spreken) zowel de zoon van 
Nun als de zoon van Józadak (Hagg. 1:12) met deze naam genoemd zijn 
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geweest. Zij zijn allebei voortreffelijke voorbeelden van onze ware Jezus 
geweest: de eerste in Israëls inleiding in Kanaän, die de wetgever Mozes 
niet kon volbrengen, en de tweede in de herstelling van het volk en de tem-
pel na de Babylonische gevangenschap. 
Men mag deze Naam van onze Middelaar aanmerken als waarlijk van Hem 
voorzegd, niet alleen in deze Zijn heerlijke typen, maar ook in de Schrift-
plaatsen waar:
1.  De Heere verkondigt dat alleen Hij ‘Heiland’ is (Jes. 43:11).
2.   De Koning van Sion beschreven wordt als een ‘Behoudene’1, ‘Heiland’ 

of ‘Heilzame’ (Zach. 9:9). 
3.   Dezelfde zaak nog uitvoeriger van Hem getuigd wordt:
 -    ‘... die God is onze Zaligheid. Sela. Die God is ons een God van volko-

men zaligheid; en bij den HEERE, den Heere, zijn uitkomsten tegen 
den dood’ (Ps. 68:20-21).

 -    ‘Zie, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig 
maken; Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons 
verheugen en verblijden in Zijn zaligheid’ (Jes. 25:9). 

Vóór Zijn geboorte heeft God door de engel zeker voorgeschreven om de 
Naam ‘JEZUS’ aan Hem te geven (Matth. 1:21; Luk. 1:31). Hij is op de 
gewone wijze aan Hem gegeven bij de besnijdenis (Luk. 2:21), waarin door 
de bloedstorting Zijn werk van het aldus zalig maken van de uitverkorenen 
direct al aangevangen en betoond is. 

Daarom komt deze naam op een veel voortreffelijker manier aan de Midde-
laar toe dan aan alle andere mensen. Niet alleen wegens de voorafgaande 
naamgeving door God, maar ook wegens de volkomen waarheid van de 
door de Naam betekende zaak in Hem. Want Jezus is de hoogste, enigste en 
volmaaktste Oorzaak van een zekere en volle zaligheid voor al Zijn uitver-
korenen – door wegneming van het hoogste kwaad en toebrenging van het 
grootste Goed – die niet alleen verkregen is door Zijn verdiensten, maar 
ook toegepast zal worden door de kracht van Zijn Geest: 
-  ‘Zie, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de HEERE 

HEERE is mijn Sterkte en Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden. En gijlieden 
zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils’ (Jes. 12:2-3). 

-  ‘Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien’ (Luk. 2:30; zie ook Joh. 
14:6; Hand. 4:12; Ef. 5:23). 

Het misbruik van de Naam ‘Jezus’
Deze grote eer van de Naam ‘Jezus’ wordt aan onze Heiland ontroofd door:
1.   De socinianen, wanneer zij Hem alleen maar houden voor een Zalig-

maker door Zijn leer en voorbeeld. 

1. Zie kanttekening 42.
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2.   De arminianen, wanneer zij de verkrijging van de zaligheid van haar 
daadwerkelijke toepassing afzonderen, die volgens hun hypotheses 
altijd tot het einde toe onzeker blijft. 

3.   De roomsen, die het werk van de zaligheid in alle opzichten tussen de 
Middelaar en de mens zelf, ja, ook andere mensen en engelen, verdelen. 
We zullen nu niet spreken over de naam ‘jezuïeten’, die dit gezelschap 
zich geheel verkeerd aanmatigt, of over de zogenoemde ‘afgebeelde 
Jezus’, die de minorieten in hun Franciscus [van Assisi] vinden. 

Verder kan men nog opmerken op welk een bijgelovige wijze de behoorlijke 
eer van deze Naam van de Persoon op de uiterlijke letters wordt overgebracht:
a.   Door sommige roomsen. Nadat de Naam ‘Jezus’ door middel van een 

zekere ceremonie is opgeschreven, hangen ze die als een voorbehoe-
dend of afwendend middel voor veel kwade dingen aan hun hals of 
huis op. Of ze schrijven aan het uitspreken van de Naam ‘Jezus’, als 
waardiger dan de Naam ‘Jehovah’ zelf, een soort toverkracht toe. 

b.   Door de roomsen en de lutheranen in het algemeen. Zij bewijzen een 
uiterlijke eer aan deze Naam, zowel wanneer die uitgesproken als wan-
neer die opgeschreven wordt. 

Dit doen ze onder voorwendsel van:

1.   Vooral Filippenzen 2:10 en 11: ‘Opdat in den Naam van Jezus zich zou 
buigen alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die 
onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden ...’

  Antwoord. Het is duidelijk dat onder ‘de Naam’ de Persoon van Christus 
met en in Zijn hoogste geopenbaarde en erkende waardigheid verstaan 
wordt, ook door vergelijking met vers 9: ‘Daarom heeft Hem ook God 
uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven 
allen naam is’, en met Jesaja 45:23: ‘Ik heb gezworen bij Mijzelven, ... dat 
Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.’ Deze Per-
soon kan daar in de spreekwijze ‘in de Naam van Jezus’ worden 
beschouwd als het hoogste Voorwerp van de kniebuiging, óf als Degene 
door Wie men voor de Vader zijn knie buigt. 

2.   De wonderwerken die in de Naam van Jezus hebben plaatsgevonden 
(Hand. 3:6; 4:10; 16:18; 19:13).

  Antwoord. Daarin moet men opnieuw niet zien op dat woord ‘Naam’, 
maar op het bevel van Jezus en het geloof in Hem. 

19.4 
De betekenis en het algemene gebruik van de Naam ‘Christus’
De andere Naam ‘Christus’ is Grieks, en betekent hetzelfde als de Hebreeuwse 
‘Mashiach’ of ‘Messías’, namelijk een ‘Gezalfde’ (Joh. 1:42; 4:25). Deze Naam 
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hebben de heidenen – door een soort spotternij, door onkunde van zijn 
oorsprong, of door onterechte vermenging van twee in klank erg overeen-
komende Griekse letters – uitgesproken als ‘Chrestus’, dat in het Grieks 
‘Goedertierene’ of ‘Weldadige’ betekent. Dit hebben de christenen vanouds 
met recht tegen de heidenen opgemerkt. 

De naam ‘Christus’ of ‘Messías’ is eertijds gemeenschappelijk geweest aan 
alle ‘gezalfden’:
1.  De profeten, volgens:
 a.   Deze Schriftplaats, met voorbijgaan van andere bewijzen: ‘Tast Mijn 

gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad’ (Ps. 105:15), 
waar het ene woord het andere verklaart.

 b.   Het voorbeeld van Elísa, wiens zalving (evenals de zalving van de 
twee genoemde koningen) aan Elía wordt bevolen: ‘...; en Elísa, den 
zoon van Safat, van Abel-Mehóla, zult gij ten profeet zalven in uw 
plaats’ (1 Kon. 19:16). Dit is ongetwijfeld uitgevoerd door Elía, als een 
getrouw dienstknecht van de HEERE, hoewel het niet zo uitdrukke-
lijk wordt verteld als het werpen van Elía’s mantel op hem (vers 19), 
of de zalving van Jehu die daarna op bevel van Elísa heeft plaats-
gevonden (2 Kon. 9:1-3). 

   Dat de profeten gezalfd werden, wordt door sommigen uit de ouden 
en de roomsen, ja, ook de onzen tegenwoordig ten onrechte ontkend. 
Zij willen het zalven bij de profeten niet zo letterlijk verstaan als bij de 
koningen, maar figuurlijk van een bekendmaking en voorbereiding 
tot het profetische ambt op een andere wijze. Maar die zou dan veel te 
sterk door ‘zalving’ zijn uitgedrukt, als de zalving nooit bij de profe-
ten heeft plaatsgevonden.

2.   De priesters, volgens het uitgebreide bevel in Exodus 30:30 e.v., en veel 
andere Schriftplaatsen (Lev. 6:22; Ps. 133:2). 

  Deze zalving beperken de Joden echter tot de tijd van de eerste tempel, 
tot de hogepriesters na Aäron, tot de eerste zonen van Aäron en tot de 
priesters die ten oorlog gezalfd werden (Deut. 20:2).

3.   De koningen, zoals te zien is in Saul, David, Sálomo en anderen. Daarom 
dragen de koningen in het algemeen de naam ‘gezalfden’, ook de hei-
dense Kores of Cyrus (Jes. 45:1), hoewel de Joden deze zalving opnieuw 
beperken tot degenen die als eerste in hun geslacht de koninklijke troon 
beklommen, of die mededingers naar de kroon hadden. Bovendien 
staan zij aan de koningen van Juda, boven die van Israël, de heilige zalf-
olie van Mozes en de zalving daarmee uit een hoorn toe, die zij voor een 
zinnebeeld van een grotere duurzaamheid van het rijk houden, meer 
dan een kruik. 
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19.5 
De krachtige toepassing van de Naam ‘Christus’ op onze Middelaar
De Naam ‘Messías’, ‘Christus’ of ‘Gezalfde’ wordt aan de Middelaar Jezus 
gegeven in:
1.  De profetische voorzeggingen: 
 -   ‘De HEERE zal de einden der aarde richten, en zal Zijn Koning sterkte 

geven en den hoorn Zijns Gezalfden verhogen’ (1 Sam. 2:10).
 -    ‘De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen 

tezamen, tegen den HEERE en tegen Zijn Gezalfde, ...’ (Ps. 2:2).
 -    ‘..., tot op Messías, den Vorst, ... En na die twee en zestig weken zal de 

Messías uitgeroeid worden, ...’ (Dan. 9:25-26). 

2.   Het algemene gebruik van deze Naam door de gelovigen, dat daaraan 
ontleend wordt: 

 -    ‘..., uit welken geboren is JEZUS, gezegd Christus’ (Matth. 1:16).
 -    ‘Wij hebben gevonden den Messías, hetwelk is, overgezet zijnde, de 

Christus’ (Joh. 1:42). 
En dat terecht, want in Hem komt samen:
 a.   Het drieërlei ambt, waarvoor de zalving eertijds gebruikt is (wat we 

zojuist gezegd hebben), en waarover nog gehandeld zal worden 
(hoofdstuk 20).

 b.   De ware zalving tot dit drieërlei ambt (Ps. 2:6; Jes. 61:1):
  (1)  Van eeuwigheid door een Goddelijke predestinatie daartoe: ‘Ik 

ben van eeuwigheid af gezalfd geweest’ (Spr. 8:23). 
  (2)  In de tijd, door een voldoende verklaring daarvan, die in verschil-

lende manieren en trappen heeft plaatsgevonden:
    -  Eertijds in de evangelische beloften.
    -    Daarna in Zijn geboorte, in de hemelse bekendmaking van Hem 

bij de Doop en op de heilige berg, in Zijn zware en voor de Mes-
sías passende lijden, en in alle daarop gevolgde heerlijkheid.

    -    Ook door de uitstorting van de bekwaammakende gaven van de 
Geest op Hem naar Zijn menselijke natuur, die terecht met olie 
vergeleken worden en door de olie zijn afgebeeld wegens haar 
voortreffelijkheid en haar doordringende, verzachtende, verster-
kende, verheugende en verdere veelvuldige kracht (Ps. 45:8; Joh. 
3:34): ‘Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd 
heeft met den Heiligen Geest en met kracht’ (Hand. 10:38). 

Deze zalving in de tijd is wel zeer overvloedig geweest, maar moet echter 
als eindig en bepaald worden aangemerkt. Daarom heeft ze ook bij trappen 
plaatsgevonden, in Zijn geboorte, in Zijn opgroeien (Luk. 2:52), in Zijn 
doop (Matth. 3:16), en allermeest in Zijn verhoging aan des Vaders rechter-
hand (Ps. 68:19; vgl. Ef. 4:8). Hiermee wordt de driemaal plaatsgevonden 
zalving van David doorgaans vergeleken (1 Sam. 16:13; 2 Sam. 2:4; 5:3). 
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De naam ‘christen’
De Naam ‘Christus’ wordt niet tekortgedaan door de naam ‘christenen’, die 
de gelovige discipelen van de eerste tijd af – eerst te Antiochië, zonder enig 
daaruit volgend voorrecht van die stad of van Petrus, zoals de roomsen 
dromen – gekregen en daarna overal behouden hebben (Hand. 11:26; 26:18; 
1 Petr. 4:16). Ze dragen deze naam terecht: 
1.   Omdat zij tot Christus behoren, als leerlingen, onderdanen, knechten, 

kinderen, broeders, lidmaten, ja, echtgenote. 
2.   Om hun aandeel in de nuttige en heerlijke zalving van Christus (Ps. 45:8; 

2 Kor. 1:21): ‘Doch gij hebt de zalving van den Heilige, ...’ ‘En de zalving 
die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u’ (1 Joh. 2:20,27). 

3.   Om hun geestelijke deelgenootschap aan Christus’ drieërlei ambt (Joël 
2:28-29). 

 -   ‘Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een 
heilig volk, een verkregen volk; ...’ (1 Petr. 2:9). 

 -   ‘En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn 
Vader’ (Openb. 1:6). 

Deze dingen worden elders tot geestelijke oefening verder uitgewerkt en 
benadrukt. 

Het misbruik van de Naam ‘Christus’
Deze heerlijke Naam van onze Heiland wordt in alle opzichten benadeeld 
door: 
1.   De socinianen, die in werkelijkheid Christus van Zijn ambten, hetzij de 

meeste of allemaal, beroven. 
2.   De roomsen, die deze Naam naast de zalving daartoe ook aan andere 

schepselen toeschrijven.
3.   Alle scheurmakers, die – evenals de verschillende monnikorden onder 

de roomsen – andere menselijke namen voor zichzelf aannemen, tegen 
Paulus’ verbod en krachtige redenering (1 Kor. 1:12 e.v.; 3:4). 

19.6 
Andere Namen van de Middelaar
Boven deze twee eigennamen vinden wij meer andere Namen die bij de 
profeten aan de Messías worden toegeschreven, zoals:
-  ‘IMMANUËL’, of: ‘God met ons’ (Jes. 7:14).
-  ‘Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst’  

(Jes. 9:5).
-  ‘Rechtvaardige Spruite’ en ‘de HEERE ONZE GERECHTIGHEID’  

(Jer. 23:5-6).
-  ‘David’ (Jer. 30:9). 
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De Joden voegen hier nog aan toe, in een allegorische uitleg van sommige 
Schriftplaatsen: Jinnon (‘Zoon’ of ‘Voortplanting’), Chanina (‘Genadige’), 
Menahem (‘Trooster’), Chevara (‘de Melaatse’), enz. 
Door al deze Namen wordt niet zozeer een eigennaam van de Messías te 
kennen gegeven, als wel aangewezen hoedanig een Hij daadwerkelijk zijn 
en Zichzelf betonen zou te zijn, en waarvoor Hij bij anderen erkend zou 
worden. 

In het Evangelie worden aan onze Jezus nog andere namen van Zijn 
geboorte en afkomst gegeven, zoals:

1.   ‘Galileeër.’ Deze naam is Hem wegens Zijn opvoeding en eerste open-
baring in die landstreek met verachting gegeven (Matth. 26:69), en dus 
ook aan Zijn discipelen, die daar meest geboren waren, toegekend 
(Mark. 14:70; Hand. 2:7). De vroege christenen vermelden, als een ver-
haal van hun tijd, dat de afvallige keizer Julianus op zijn sterfbed nog 
zijn haat tegen de overwinnende Jezus met deze naam geuit heeft. Dit 
verzwijgen de heidenen echter, of ze spreken het tegen.

2.   ‘Nazaréner’ of ‘Nazireeër’ (Mark. 1:24; Joh. 19:19; Hand. 2:22; 22:8). 
Deze naam heeft zijn oorsprong gehad van Zijn woonplaats Nazareth, 
een geringe plaats in Galiléa, en was tegelijk voorzegd door de profeten 
(Matth. 2:23). 

 Deze voorzegging heeft plaatsgevonden:
 a.   Niet in een of andere tekst van de profeten, die tegenwoordig verlo-

ren is, zoals de roomsen met sommige kerkleraars willen. Want de 
spreekwijze van Matthéüs vereist niet dat hij één profeet voor ogen 
heeft. 

 b.   Niet in Ezechiël 17:22, waar over de ‘planting’ van de Messías ‘op een 
hogen en verheven berg’ gesproken wordt, aangezien Nazareth op 
zo’n berg gebouwd lijkt te zijn geweest (Luk. 4:29). Want daar wordt 
van geen letterlijke berg gesproken, maar op een zinnebeeldige wijze 
wordt daar het Joodse volk en land, óf de kerk in het algemeen 
bedoeld, waarin de verheerlijkte Jezus na Zijn dood door de predi-
king van het Evangelie zou opschieten tot een wonderbaar grote 
hoogte

 c.   Niet in Jeremía 31:6, alsof daar in de naam ‘hoeders op Efraïms 
gebergte’, door het Hebreeuwse woord notserim, gezinspeeld wordt 
op de naam ‘Nazarénen’, die aan de christenen met verachting gege-
ven wordt vanwege hun aankleven van Jezus. Dit is aan alle kanten 
veel te vergezocht.

 d.  Maar veeleer in andere Schriftplaatsen waarin een naam van dezelfde 
klank gegeven wordt aan:
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  -  De voorbeelden van de Messías, zoals:
  -  Jozef, ‘de afgezonderde [of: nazireeër] zijner broederen’ (Gen. 49:26).
  -  Simson, ‘een nazireeër Gods, van moeders buik af’ (Richt. 13:5).
  -  De andere ‘nazireeërs’, die dat door geloften waren (Num. 6:2). 
  -   Christus Zelf, die aldus misschien een ‘Mensenhoeder’ of Notser 

heet (Job 7:20), en zeker een ‘Scheut’ of Netser (Jes. 11:1).
 e.   En nog meer in de Schriftplaatsen waarin de zaak voorkomt die door 

deze naam ‘Nazaréner’ wordt betekend, namelijk Zijn bijzondere 
voortreffelijkheid, Zijn heilige afzondering, Zijn meeste verblijf in 
Galiléa bij de geringen (Jes. 8:23; 9:1; Zach. 12:7), of allermeest Zijn 
uitspruiting, ook onder de naam ‘Spruit’ zelf (Jes. 4:2; Jer. 23:5; Zach. 
3:8; 6:12). Deze naam ‘Nazaréner’ is wegens zijn verachtelijkheid 
overgegaan tot alle christenen (Hand. 24:5; vgl. Joh. 1:47; 7:52), maar 
naderhand in het bijzonder toegeschreven aan die ketters onder de 
christenen die teveel naar het Jodendom overhelden. 

3.   ‘De Zone Davids’ (Matth. 1:1; 9:27; 21:9,15). Want het was openlijk 
bekend dat de Messías uit Davids geslacht moest voortkomen, zoals 
Jezus daaruit ook voortgekomen ís (Matth. 22:42), en dat Hij Davids 
belangrijkste Rijksopvolger en Hersteller zou zijn.

4.   ‘De Zoon van Jozef’ en ‘de Zoon des timmermans’ (Joh. 6:42; Matth. 
13:55;). Deze namen zien op het niet universele, maar algemenere gevoe-
len van de Joden aangaande Hem (Luk. 13:23). Hiertoe behoort ook de 
naam ‘Ben Stada’ of ‘de zoon van de overspeelster’ in de Joodse Tal-
moed. Het is duidelijk dat de Joden onze Jezus daarmee hebben willen 
aanduiden, hóe zij, evenals sommige christenen, dit in recentere tijden 
ook mogen ontkennen. Want dit blijkt uit:

 a.   De bekende lastering van de Joden over Christus als een onwettige 
zoon. 

 b.   De naam ‘Maria’ die zij aan de moeder van die Ben Stada geven, 
waarbij ze tegelijk haar uiterlijke geringheid noemen. 

 c.   De vermelding van ‘Pandira’, welke bijnaam de vroege christenen 
aan de voorouders van Maria of Jozef geven. 

 d.  Alles wat verder van deze Ben Stada wordt getuigd, dat Hij het volk 
zou hebben verleid, in tovenarij zeer ervaren zou zijn geweest, op 
paasavond zou zijn opgehangen, enz. 

  Hiertegen voert men tevergeefs aan dat sommige verdere zaken en 
omstandigheden niet met het Evangelie en ook onderling niet al te goed 
overeenkomen, want dat kan men toeschrijven aan de onkunde, de 
kwaadwilligheid of de burgerlijke voorzichtigheid van de Joden. 






