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Beste Jehovah's Getuige, 
 

 Ik ben blij dat ik u hier op deze site ontmoet. Ik heb belangstelling voor geestelijke dingen en spreek 
graag met anderen over bijbelse waarheden. 

Mag ik u iets zeggen over een paar belangrijke bijbelse zaken? Dat dit alles op papier staat, heeft als 
voordeel dat u het grondig en in alle rust - en zeker ook objectief naar ik hoop - kunt bestuderen. 

Laat ik u allereerst zeggen dat er meerdere dingen zijn die ik in de Jehovah's Getuigen bewonder. 
Aan uw ijver en inzet voor uw organisatie kunnen de meeste godsdienstige groepen niet tippen. Ook is 
uw belangstelling voor de Bijbel alle lof waard. Ik neem aan dat u net als de meeste Jehovah's Getuigen 
iedere week verscheidene uren met bijbelstudie bezig bent. Ook persoonlijk hebben u en ik iets ge-
meen. Ik maak me evenals u zorgen over de godsdienstige afval van een groot deel van de christenheid, 
ik sta achter uw anti-evolutieleer en deel uw geloof in de komende veldslag bij Armageddon, wanneer 
God de machten van Satan zal vernietigen en op aarde Zijn Rijk zal stichten, waar volkomen vrede 
en gerechtigheid zullen zijn. 

 
In plaats van met u over verschillende leringen te discussieren, wil ik voorstellen dat we ons richten 

op misschien wel het allerbelangrijkste punt, namelijk de persoon van Jezus Christus. 

U en ik geloven beide dat Jezus Christus vòlkomen mens was en dat Hij een andere persoon is dan de 
Vader. 

U leert echter dat Christus voor zijn leven op aarde een geestelijk schepsel was, en wel de door God 
geschapen aartsengel Michael, die bij Zijn doop de Messias werd.  

Volgens het bekende werk van de Jehovah's Getuigen „De Waarheid die tot eeuwig leven leidt" (blz. 
48) is Jezus ‘niet God’ (maar wel ‘Gods Zoon’).  

En op blz. 24 staat als verklaring van Johannes 1, vers I te lezen: ‘Het Woord was een machtig god-
delijk wezen.’ Volgens de vertaling van dit vers in uw Bijbel, de ‘Nieuwe Wereld Vertaling’, is Christus 
‘een god’, maar niet ‘de God’.  
Met andere woorden, u leert: Jezus ‘stond ( ... ) onder Jehovah, staat dit nog en zal het ook altijd’ en: 
‘Christus en God zijn niet ( ... ) gelijk aan elkaar’ (de Wachttoren, 15 juli 1957). 

Zijn deze beweringen gebaseerd op de Bijbel of leert deze dat Christus God is? Dat is een bijzonder 
belangrijke vraag. 

Ik wilde graag de volgende punten met u bespreken en u vragen daar biddend over na te denken. 
 
1. Er zijn meerdere bijbelverzen die nadrukkelijk en zeer beslist wijzen op de 

Godheid van Christus. In Mattheüs 1:23 wordt Christus ‘Immanuël’ (Hebreeuws: la wnme — Grieks:  

Emmanouhl) genoemd, wat ‘God met ons’ betekent.  
Toen Thomas de wonden van de opgestane Heer aanraakte, riep hij uit: ,Mijn Here en mijn God.’ 
(Grieks: yeov) . 
Vele Jehovah's Getuigen geloven dat Thomas tot Christus sprak toen hij ‘mijn Here’ zei en tot God de 
Vader toen hij ‘mijn God’ zei; daar is echter geen enkele reden voor. In plaats daarvan noemde Tho-
mas Christus zowel zijn Here als zijn God en Christus verbeterde hem niet! 

Colossenzen 2, vers 9 bevestigt duidelijk de Godheid van Christus, waar staat dat ‘in Hem, woont de 
gehele volheid van de goddelijke hoedanigheid lichamelijk’ (Nieuwe Wereld Vertaling). 

Stefanus noemde Jezus ‘Here’ (Handelingen 7:59,60) en ook wij moeten Jezus als Heer erkennen 
(Romeinen 10:9; 1 Corinthiers 12:3). ‘Here’ in deze verzen is ‘Kurios’, 1) wat het Griekse woord voor 
Jehovah in de Griekse vertaling van het Oude Testament is.  

Blijkt daaruit niet zonneklaar dat Christus de Heer (‘Kurios’) Jehovah God is?  
 

2. Uit enkele verzen blijkt dat de Christus van het Nieuwe Testament de Jehovah van het Oude Testa-
ment is. Zo schreef Jesaja in Jesaja 6:1-10 over Jehovah en Johannes zegt in Johannes 12:31-42 dat 
Jesaja Jezus' heerlijkheid zag en van Hem sprak 2). 

* In Exodus 34:14 staat heel duidelijk dat wij niemand anders dan Jehovah aanbidden moeten. 
 In Hebreeen 1:6 wordt Christus echter door de engelen aanbeden.  
* In Jesaja wordt Jehovah de eerste en de laatste genoemd,  
 maar in Openbaring is Christus de eerste en de laatste.  

Aangezien niet twee ‘de eerste’ en ook niet ‘de laatste’ kunnen zijn, is het toch duidelijk dat Jeho-
vah en Christus beide God moeten zijn?  

Hieruit blijkt dat het woord Jehovah niet alleen voor God de Vader gebruikt wordt, maar ook voor God 
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de Zoon. Hoewel het om verschillende personen gaat,  
worden beide ‘Jehovah’ genoemd, omdat beide goddelijk zijn. 
 
3. Uit de eigenschappen van Christus blijkt dat Hij God is.  

* Jezus Christus weet alle dingen (Johannes 1:48; 2:25; 6:64; 16:30; 21:17).  
* Hij is eeuwig (Micha 5:1), almachtig (Mattheüs 28:18; Hebreeën 1:3),  
* zonder zonde (Johannes 8:46) en  
* onveranderlijk (Hebreeën 13:8).  

Aangezien alleen God deze eigenschappen bezit, geeft dit aan dat Christus goddelijk is. 
 
4. Bepaalde daden van Christus bewijzen dat Hij God is.  
Jezus Christus: 

* heeft macht zonden te vergeven (Marcus 2:5-7, Efeziërs 1:7); 
* heeft macht over de natuur (Mattheüs 8:26); 
* geeft eeuwig leven (Johannes 10:28; 17:2) en  
* oordeelt de wereld (Johannes 5:22,27).  

Aangezien alleen God deze dingen doen kan, blijkt daaruit dan niet dat Christus God is? 
 
5. Christus ontving hulde (aanbidding). Zowel engelen (Hebreeën 1:6) als mensen (Mattheüs 14:33) hul-
digden Christus en  
toch moet alleen Jehovah hulde (aanbidding) ontvangen (Exodus 34:14). 

Christus zelf zei dat alleen God aanbidding toekomt. Als Christus in Zijn voormenselijke bestaan de 
aartsengel Michael geweest was, hoe had Hij dan aanbidding in ontvangst kunnen nemen, aangezien 
engelen zich toch niet mogen laten aanbidden (Openbaring 19:10; 22:8,9)?  
Als Christus niet God was, zou het afgoderij zijn Hem te aanbidden. 

 
Hoe staat het nu met Johannes 1:1 ? 

U zegt: Christus, het Woord, was 'een god' — zo staat het in de Nieuwe Wereld Vertaling van de Jeho-
vah's Getuigen in Johannes 1:1. Uw vertalers zeggen dat voor deze vertaling gekozen is, omdat het 
Griekse woord voor God (‘theos) [�ε�ς] niet vergezeld gaat van het bepaald lidwoord , ‘de’ (‘ho’) [hohohoho]]]].... 

U heeft gelijk wanneer u zegt dat in Johannes 1:1 het Griekse woord voor God niet vergezeld gaat 
van een bepaald lidwoord. Kenners van de Griekse taal zijn het er echter over eens dat dit niet bete-
kent dat het woord ‘God’ het onbepaald lidwoord ‘een’ moet krijgen.  

Het bepaald lidwoord is hier op grond van een technische regel 
van de Griekse grammatica weggelaten. 
Een bepaald naamwoordelijk deel van een gezegde dat voor een werkwoord staat, heeft géén be-

paald lidwoord. De volgorde van de Griekse woorden in het laatste deel van Johannes 1:1 is: ‘God was 
het Woord’ (‘theos ēn ho logos’) [�ε�ς �ν � λόγ�ς.]. Het onderwerp is ‘het Woord’, het werkwoord is 
‘was’ en het naamwoordelijk deel van het gezegde is ‘God’. 

In het algemeen komt het naamwoordelijk deel van het gezegde ná het werkwoord, hier staat het er 
echter voor en omdat het voor het werkwoord staat, is een lidwoord niet nodig. 

Wanneer een Griekse schrijver wilde onderstrepen dat een persoon of zaak die het naamwoordelijk 
deel van het gezegde vormde, bijzonder was, plaatste hij deze liever vóór het werkwoord dan erach-
ter. 
Ook Johannes deed dat om te benadrukken dat het Woord (Christus) de positie en de eigenschappen 
van de Godheid bezit.  
Deze fundamentele grondregel van de Griekse grammatica bevestigt dus de Godheid van Christus en 
geeft op geen enkele wijze aanleiding tot de vertaling „Het Woord was een god".  
De bedoeling van Johannes kan in het Nederlands weergegeven worden als  
‘Het Woord was volledig God’ of ‘Het Woord was volkomen God’. 

Een ander punt is dat ‘theos’ zònder lidwoord, betrekking heeft op de goddelijke natuur, terwijl 
‘theos’ mèt lidwoord naar de goddelijke persoon verwijst (zie Dana and Mantley, A Manual Grammar of 
the Greek New Testament, blz. 139). 

Verder is ‘theos’ een bepaald zelfstandig naamwoord en kàn daarom niét vergezeld gaan van het on-
bepaald lidwoord ‘een’. Dit is nl. geen Grieks. 

Belangrijk is te bedenken dat de uitspraak van Johannes 1:1 ‘het Woord was God’ niet betekent: ‘Je-
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zus is God de Vader’ of ‘Jezus is de Drie-eenheid’. 
In de brochure van de Jehovah's Getuigen ‘Het Woord volgens Johannes’, blz. 6, wordt ònterecht ge-

concludeerd dat dit de uitleg is, die niet-Jehovah’s Getuigen aan hun vertaling ‘Het Woord was God’ 
geven.  

Dat is echter beslist niet het geval! Zoals al eerder is gezegd, onderstreept deze zinssnede de godde-
lijke positie van het Woord. Johannes zegt ons dus dat het Woord er in het begin was, dat het bij 
God de Vader was en dat het volkomen goddelijk is. 

U moet ook weten dat in sommige verzen die duidelijk op Christus betrekking hebben, het woord ‘God’ 
het bepaald lidwoord (‘de’) heeft, waaruit blijkt dat Jezus ‘de God’ is, dat wil zeggen Jehovah (bijv. 
Mattheüs 1:23, waar gezegd wordt dat Jezus Immanuël [Eµµαν�υήλ] is, wat in het Grieks wordt weer-
gegeven als ‘Met ons is de God’. Jezus is dan ook de Jehovah, God). 

U zegt dat Christus overeenkomstig de Nieuwe Wereld Vertaling van Johannes 1:1 ‘een god’ is - die 
door Jehovah geschapen werd. Hoe kan Christus ‘een god’ zijn, wanneer Jehovah in Jesaja 43:10 zegt 
dat er voor Hem of na Hem geen God is? 

Jehovah zou nooit een God geschapen hebben, omdat Hij immers zelf zei: Vóór mij werd er geen God 
geformeerd, en na mij bleef het zo dat er geen was’ (Nieuwe Wereld Vertaling). 

In Johannes 1:1 staat dat het Woord (Christus) bij God was. En toch zegt Jehovah in Deuteronomium 
32:39: ‘Daar is geen God, behalve Mij.’ Als Christus niet God is, maar ‘een god’, wordt Deuteronomium 
32:39 tegengesproken. 

Ongetwijfeld weet u dat in Jesaja 9:5 Jezus Christus ‘Sterke God’ genoemd wordt. Ook heeft u vast 
en zeker net als andere Jehovah's Getuigen een duidelijk antwoord op dit vers. 

U zegt dat Christus weliswaar ‘de sterke God’ is, maar niet ‘de almachtige God’. 
U zegt dat Christus de Sterke en niet de Almachtige is en dat Jehovah de Almachtige en niet 

de Sterke is. 
Jeremia 32:18 laat echter zien dat Jehovah de Sterke is. Aangezien Christus op grond van 

Jesaja 9:5 de Sterke God is en Jehovah op grond van Jeremia 32:18 eveneens de Sterke God is, 
zijn beiden God. Beide zijn volkomen goddelijk. 

  
Hoe staat het nu met Collossenzen 1:15-17? 

De Jehovah's Getuigen verwijzen naar dit gedeelte om hun leer kracht bij te zetten dat 
Christus door Jehovah geschapen werd (zie ook ‘De Waarheid die tot eeuwig leven leidt’, blz. 
47,48). Dit wordt vooral gebaseerd op de woorden ‘de eerstgeborene van de ganse schepping’ 
in vers 15.  

Wanneer dit vers echter daadwerkelijk zou leren dat Jezus Christus het door Jehovah eerst 
geschapen wezen is, zou voor Christus het woord ‘eerstgeschapene’ gebruikt worden en niet 
‘eerstgeborene’. Dit zijn in het Grieks twee verschillende woorden met twee verschillende beteke-
nissen. 
In Collossenzen 1:15 staat niet het woord ‘eerstgeschapene’ protoktistos [protoktistoprotoktistoprotoktistoprotoktistossss]. Wij lezen 
daar echter prototokos [prototokosprototokosprototokosprototokos] ‘eerstgeborene’. Dit laatste woord betekent een erfge-
naam, iemand die verwekt is, die de hoogste positie in een rangorde inneemt.  
Collossenzen 1:15 leert dan ook dat Christus de eerste boven alle schepselen is; Hij is de erfgenaam 
van alle dingen. Hij is als Hoofd aangesteld en staat boven alles als de Heer. 

Uw ‘Nieuwe Wereld Vertaling’ voegt in Collossenzen 1:15-17 vier maal het woord ‘andere’ toe; 
in dit gedeelte staat dan dat Christus alle andere dingen schiep, dat wil zeggen alles behalve 
Zichzelf. Er is echter geen enkele reden voor de toevoeging van het woord ‘andere’. 
In het Griekse manuscript is het niet te vinden.  
De vertalers van de ‘Nieuwe Wereld Vertaling’ geven dat toe, door het woord ‘andere’ tussen 

haakjes te zetten. Blijkbaar werd het toegevoegd om te doen vóórkomen dat de eigenmachtige 
veronderstelling dat eerstgeborene eerstgeschapene betekent, op de Schrift gebaseerd is. Wij 
hebben echter gezien dat dit niet de betekenis van eerstgeborene is en daarom is het ook fout 
het woord ‘andere’ toe te voegen. In de hele Bijbel is geen vers te vinden waaruit blijkt dat 
Christus door Jehovah geschapen is. 
 

En hoe zit het dan met Openbaring 3:14, zou iemand kunnen zeggen. 
Dit gedeelte is in de ‘Nieuwe Wereld Vertaling’ verkeerd vertaald. ‘Het begin van de schepping 

door God’ zou moeten zijn ‘de oorsprong van de schepping van God’. Het Griekse woord voor 
oorsprong of bron is ‘arche’ [archearchearchearche].  Dit komt overeen met Collossenzen 1:16 en Johannes 1:3 
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waar gezegd wordt dat alle dingen door Hem geschapen zijn of hun oorsprong in Jezus Christus 
hadden.  

Aangezien alle dingen door Christus ontstonden (Johannes 1:3) en alle dingen door Jehovah ge-
schapen zijn (Hebreeën 3:4), beschikken beide personen over deze almachtige scheppende 
macht van de Godheid en zijn daarom volledig God. 

 
En hoe staat het met Filippenzen 2:6?  
In de ‘Nieuwe Wereld Vertaling’ staat dat Christus niet gelijk(waardig) aan God was en dat ook hele-

maal niet zijn wilde: ‘Die, alhoewel hij in Gods gedaante bestond, geen gewelddadige inbezitneming 
heeft overwogen, namelijk om aan God gelijk te zijn. 
Dat is een zeer slechte vertaling van het Grieks. 
In de NBG-vertaling lezen wij: ‘Die in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof 

heeft geacht.  
‘De Lutherse Vertaling geeft deze tekst als volgt weer: ‘Die, hoewel Hij in goddelijke gedaante was, 

het Gode gelijk zijn niet voor een roof hield’. 
Zeer treffend wordt de betekenis van het Grieks in de Willibrord Vertaling weergegeven: ‘Hij die be-

stond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God’. 

Het is belangrijk te bedenken dat in Filippenzen 2:5-8 de vleeswording van Christus behandeld 
wordt: Hij verliet de hemelse heerlijkheid en kwam naar de aarde. Door te vermelden dat Hij niet op 
zijn privileges en rechten als God ging staan (zich daaraan vastklampte als aan een roof) drukt Filip-
penzen 2:6 uit dat Hij vrijwillig naar de aarde kwam.  

Ook is het belangrijk niet het tweede deel van vers 6 over het hoofd te zien, waar staat dat Hij ‘in 
de gestalte van God’ was. Het woord ‘gestalte’ duidt eigenschappen (kenmerken) aan die tot het we-
zen behoren. Aangezien Christus in de gestalte Gods was, dat wil zeggen de eigenschappen van de 
Godheid ofwel de goddelijke wezenskenmerken bezat, is het verkeerd te beweren dat Hij niet aan God 
gelijk zijn wilde. Hij was immers reeds God en is dat nog steeds!  

De opvatting dat zijn gelijkheid met God iets was dat Hij zich met geweld had moeten toeëigenen, 
is dan ook ongegrond omdat Hij reeds in de gestalte Gods was. 

 
Hoe staat het met Johannes 10:30? 
Ik neem aan dat u net als andere Jehovah's Getuigen gelooft dat dit vers, ‘Ik en de Vader zijn een’, 

betekent dat Christus één in voornemen was met God de Vader, maar niet in wezen en karakter. 
Als dat werkelijk alles was, wat Jezus zei, waarom wilden de Joden Hem dan stenigen? Ook zij dach-

ten immers dat Hij hetzelfde voornemen had als God. Johannes 10 vers 33 zegt dat zij Hem wegens 
godslastering stenigen wilden, omdat Hij beweerde God te zijn! De ‘Nieuwe Wereld Vertaling’ gebruikt 
ook hier de uitdrukking ‘een god’ maar zoals reeds eerder is uitgelegd, is ‘theos’ [�ε�ς] een bepaald 
zelfstandig naamwoord en duidt het zonder lidwoord op de goddelijke natuur. Jezus noemde God Zijn 
Vader. Zoals Johannes 5:18 laat zien betekende dit voor de Joden, dat Hij Zich daardoor met ‘God ge-
lijk’ stelde. 
 
Ik heb er veel tijd aan besteed de Godheid van Christus te bespreken, omdat dit het centrale punt 

van de Heilige Schrift is. God zelf kwam om de mensen van hun zonden te redden. De Bijbel leert dat 
wij heil en redding moeten zoeken bij Christus als de Jehovah God. U ontvangt vergeving van uw zon-
den  

1.   door te erkennen dat u een zondaar bent die Gods genade nodig heeft (Romeinen 3:9,10,23; 
  Jeremia 17:9; Prediker 7:20; Efeziërs 2:1,2; 1 Johannes 1:8); 
 2. door te erkennen dat Jezus Christus op aarde kwam om in uw plaats te sterven (Jesaja 53:6; 
  1 Petrus 2:24; 3:18) en zelf de straf voor uw zonden te dragen; en 
 3. wanneer u in uw hart Jezus Christus als uw Heiland en Verlosser aanneemt (Handelingen  
  16:30,31; Johannes 1:12; 3:16,36; 6:47; Handelingen 4:12; Romeinen 10:13). 

  
Christus kwam niet alleen om voor Adams zonde te boeten en het volmaakte menselijke leven met 

zijn rechten en aardse verwachtingen en vooruitzichten weer te herstellen (‘De Waarheid die tot eeuwig 
leven leidt’, b1z. 48 e.v.). 

Hij kwam om zonden te vergeven (Efeziërs 1:7), om eeuwig leven te geven (Johannes 10:28; 17:2), 
om ons te rechtvaardigen (ons rechtvaardig te verklaren) door Zijn genade (Romeinen 3:24), om voor 
onze zonden te sterven (1 Petrus 2:24; 3:18; Romeinen 5:6,8), om ons met Zichzelf te verzoenen (de 
vijandschap tussen mens en God weg te nemen) (Romeinen 5:10), om ons te verlossen (los of vrij te 
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kopen) van  de straf en macht van de zonde (Galaten 4:4,5; Efeziërs 1:7) en ons kinderen van God te 
maken (Johannes 1:12). 

Men ontvangt geen vergeving van zonden wanneer men probeert de beproeving te doorstaan, die 
Adam niet doorstond, of door rechtschapenheid te handhaven (zoals in de 1-november editie van 1956 
van de ‘Wachttoren’ gesuggereerd wordt). Door te proberen onberispelijk te leven of door werken der 
wet zal ‘geen vlees rechtvaardig verklaard worden voor hem’ (Romeinen 3:20, Nieuwe Wereld Verta-
ling). 

Hoe kan dan een zondig mens voor God gerechtvaardigd worden? De Bijbel zegt: ‘En het is als een 
vrije gave dat zij door zijn onverdiende goedheid rechtvaardig verklaard worden op grond van de ver-
lossing door de losprijs die door Christus Jezus is betaald. God heeft hem als zoenoffer gesteld door 
middel van geloof in zijn bloed’ (Romeinen 3:24,25, Nieuwe Wereld Vertaling). 

Dankzij het verzoeningswerk van Christus kunnen wij vergeving ontvangen van al onze zonden en in 
Christus gerechtvaardigd worden. ‘Door bemiddeling van hem (Christus) hebben wij de verlossing door 
losprijs door middel van diens bloed, ja, de vergeving van onze overtredingen, overeenkomstig de rijk-
dom van zijn onverdiende goedheid’ (Efeziërs 1:7, Nieuwe Wereld Vertaling). 

U kunt vergeving van uw zonden ontvangen en volkomen voor God gerechtvaardigd zijn, wanneer u 
erkent dat Christus' verzoeningswerk ook voor u plaatsgevonden heeft en Hem als uw persoonlijke Ver-
losser aanneemt. Hoewel u een zondaar bent die de heerlijkheid van God niet verkrijgt (d.w.z. zich deze 
niet eigen kan maken) (Romeinen 3:23), kunt u genade en vergeving van uw zonden ontvangen en in 
Christus gerechtvaardigd worden, wanneer u in Hem gelooft (uw vertrouwen op Hem stelt). 

Miljoenen mensen die dat vele eeuwen lang gedaan hebben, ervoeren een wonderbaarlijke verande-
ring in hun hart en leven, zoals Hij beloofd heeft. Wilt u nu niet tot Hem gaan en Hem vragen uw zon-
den te vergeven en uw Heiland te zijn? 
                                            
Noten: 
1 ‘De 70’, Joodse Rabbijnen die in ca 250 en 100 BC, het Oude Testament, van het Hebreeuws, in het Grieks ver-
taalden — de Septuaginta — hebben het woord Jehovah, in Kurios vertaald, waaruit blijkt dat men later bij het 
gebruik van ‘Kurios’ in het Nieuwe Testament, duidelijk God bedoelde. 
Zie hieronder: 
Hieronder is te zien dat teksten uit de Tenach met de Naam hwhy door de rabijnen in de Septuagint, vertaald is 
met kuriov, waardoor het laatste evenveel waarde heeft als het eerste, te weten: GOD. 

2 Samuël 7.11 Hebreeuws 
Uit het Hebreeuws: 

 larvy le yme le dygn twyhl Nauh rxam hwnh Nm Kytxql yna twabu hwhy rma hk dwdl ydbel rmat 
hk htew 
hwhy Y@hovah (geschreven vorm van YHWH, met de klinkers van Adonay; dit uit eerbied voor de Heilige Naam), 
Godsnaam. 
Komt voor in: 
AV  - LORD  6510, GOD 4, JEHOVAH 4 / StV-HEERE 6519; 6519 / NBG-Here  6519; 6519 
Jahweh =" de Bestaande" of "Ik ben er voor jullie" eigennaam van de ene ware God 

2 Samuël 7.11 Grieks 

apo twn hmerwn wn etaxa kritav epi ton laon mou israhl kai anapausw se apo pantwn twn ecyrwn 

sou kai apaggelei soi kuriov oti oikon oikodomhseiv autw 
De Septuagint: 
Here, Here, eigenaar  
 1) hij aan wie een persoon of zaak behoort, over de welke hij heeft  
 kracht van de beslissing; meester, Heer  
 1a) van de bezitter en verwijderaar van een ding  
 1a1) van de eigenaar; degene die de controle van de persoon, de kapitein  
 1A2) in de stand: de soeverein, prins, leider, de Romeinse keizer  
 1b) is een eretitel expressieve van respect en eerbied,  
 met de die van hun meester personeelsleden te begroeten  
 1c) deze titel wordt gegeven aan: God, de Messias  

Zie ook: “Greek in NT and equivalent Hebrew”. 
Waar kuriovkuriovkuriovkuriov het equivalent is met hwhyhwhyhwhyhwhy    
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