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ZIJN ENIGGEBOREN ZOON 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Here 

 

Wat geloven we als we uitspreken - zijn eniggeboren zoon 

Lezen Johannes 1:1-18 
 

Johannes beschrijft, vrij poëtisch, de afkomst en komst van Jezus op aarde, en ook in zeer krachtige 

beknopte vorm het doel/effect. Hij verbind hiermee de gehele wereldgeschiedenis, vanaf de 

schepping, met de komst van Jezus Gods Zoon als mens op aarde. 

Hier beschrijft hij Jezus als God, en als unieke Zoon van God en neemt daarin direct mee dat velen 

door Jezus’ komst ook kinderen van God zijn geworden, kunnen worden. 

Zoon 

Wat is ‘Zoon’?  

De meest ruime betekenis van ‘zoon’ in de Hebreeuwse bijbel is: representant van een bepaalde 

soort. Niet puur verticaal effect van afstamming 

In Israël-OT- Zoon/zonen: 

- Adam, de eerste mens, wordt zoon van God 

genoemd (Lucas 3:38) – geschapen naar 

Gods beeld 

- De wezens rondom Gods troon worden zonen 

genoemd (Job 38:7) 

- Israël zelf wordt zo genoemd 

- De Koning is de Zoon van God 

Nergens wordt hierbij gedacht aan een 

fysieke oorsprong, Het gaat om een 

verbondsrelatie van wederzijdse liefde en (bij 

de mens) gehoorzaamheid. Jezus’ 

Zoonschap staat ook in deze traditie 

In het OT liggen de titels Zoon Gezalfde Knecht heel dicht bij elkaar, in Psalm 89:21 (In David vond ik 

een dienaar, ik zalfde hem met heilige olie.) worden ze zelfs door elkaar gebruikt 

Zoon kan dus in bredere zin ook zijn ‘nakomeling’, lid van het volk, van een stam en zelfs van een 

beroepsgroep. 

In deze zin worden in het NT gelovigen ook zonen van God genoemd -Romeinen 8:14 

Er komt echter nog iets bij. 

Voorbeeld Geboorte van mijn eerste zoon  

DNA (wat we nu gebruiken om boeven te vangen) 

De Zoon is God 

- Eén met de Vader – eniggeboren Zoon – enig in zijn soort - uniek  

- De zelfde karaktereigenschappen, kenmerken, etc. 

vergelijk met Joh.1:3 ‘DNA’ van God en Colossenzen 1:15-18 

- Is Gods Heerlijkheid (KABOD/DOXA) – het enige doel van aanbidding 

- Unieke relatie: God de Vader – God de Zoon 

de enige – unieke – er zijn geen andere zonen op deze manier 

- Jezus leefde bij, sprak en had een zeer intieme relatie met de Vader voordat Hij mens werd  
Dit bleef tijdens zijn mens zijn: Ik doe wat de Vader doet/Wie mij heeft gezien heeft de Vader 
gezien  (Johannes) 
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De Zoon is mens geworden 

Mens geworden:  

- Filippenzen 2:6, 7 – niet goed voorstelbaar voor ons 

- De evangeliën Mattheus & Lucas: de geboorte van Jezus als mens - herkenbaar voor ons 

Johannes: 
Beschrijft de ongekende eenheid met God  

- via Hem kan Gods bedoeling in onze wereld landen  

- Als hij geen God is en uitsluitend mens, dan is deze gebeurtenis een in onze 

mensenwereld geïsoleerde gebeurtenis 

- Dat is het echter niet, het stijgt boven onze ervaring en boven onze kennis uit 

- zijn menszijn is volkomen in vrije wil geheel doordrenkt/doordrongen van het Ik van God 

 

De exclusieve sfeer van Gods HEERLIJKHEID (KABOD/DOXA): 

- gaat in Jezus op één mens over  

- met als doel dat door Hem steeds meer mensen hierheen getrokken worden 

God komt tot ons door een mens om ons te redden! 

Jezus de volmaakte en enige middelaar 1 Timotheus 2:5 

Spanningsveld/Evenwicht: Mens-God in één persoon – komt in een vervolg 

Jezus: meer dan een voorbeeld 

Voorbeeld – gesprek over hedendaagse voorbeelden – dan liever Mandela dan Jezus als 

voorbeeld 

Meer dan een voorbeeld, De eerstgeborene – van velen  

Romeinen 8:29, Hebreeën 12:1-3 

 

Nieuwe schepping 
Een nieuwe Adam (Romeinen 5:14) 

- een nieuwe vereniging van God en mens – totaal anders dan Adam die uit stof geschapen is naar 

Gods beeld 

- Jezus is niet een mens onder mensen, geroepen zoals Abraham of Mozes maar een nieuwe 

scheppingsdaad. De laatste Adam is oneindig veel meer dan de eerste. Het is een nieuw begin – 

een nieuwe schepping 

- Jezus herstelt dus niet een eerder gesloten verbond uit de oertijd,  

Hij draait door zijn geboorte en leven als mens op deze aarde niet de tijd terug maar maakt een 

beslissende sprong vooruit.  

 

Zijn exclusiviteit is de voorwaarde voor de inclusiviteit van ons mensen. 

“Een volstrekte uitzondering en tegelijkertijd een aanwijzing en belofte voor een nog niet 

gerealiseerde toekomst.” (H.Berkhof). 

 

 

De navolgers van Jezus kunnen wel voorbeelden zijn– en wijzen naar Hem! 
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Jezus trekt ons ‘uit de mensheid’ naar een Goddelijk bestaan 

Adoptie 

Wanneer een kind geadopteerd wordt, wordt hij één met het gezin. De vader en moeder 

worden zijn vader en moeder, etc. Het kind gaat zich gedragen naar de omgangsvormen, 

gewoontes van de nieuwe familie, wordt een deel van het gezin – zichtbaar voor iedereen.  

 

- Door Jezus maakt God ons familie van Hemzelf/elkaar, het Johannes 1:12 privilege: 

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven,  

heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 

- We gaan steeds meer op Hem lijken en naar zijn leven gedragen (Rom. 8:29; Hebr. 12:1-3) 

- Hij maakt ons mede erfgenaam, wat Hem is toebedeeld zal ook ons toekomen 

- Zoonschap – een zeer nauwe relatie met de Vader 

- Lijden/ sterven aan jezelf - Romeinen 6:6, Gal 5:20 

- De opstanding - Rom. 6:4, 11; 1 Cor. 15:21; 2 Cor. 3:6; Col. 2:12; 1 Petr. 1:3 

- Verhoging – plaats in de hemelsferen - Efez. 2:6 

- Op de troon zitten - Openb. 3:21 

- Koningschap en priesterschap - Rom. 5:17; 1 Petrus 2:9; 2 Tim. 2:12; Openb. 5:10  

- Wederkomst meemaken – Col. 3:4, 2 Tim. 2:10 

- Deel aan Zijn heerlijkheid – 2 Cor. 4:17,  

- Wij evenbeeld van/ons lichaam gelijk aan Hem - Rom. 8:29, Fil. 3:21 

- Zoals Jezus het beeld is van God - 2 Cor. 4:4; Col. 1:15   

zullen wij dat zijn van Hem - Rom. 8:29; 1 Cor. 15:49; 2 Cor.3:18 

 

Het zoonschap houdt tevens in dat we doen wat Jezus doet: 

- Een zeer nauwe relatie met de Vader 

- Jezus vergeeft namens God zodat wij leren vergeven Lukas 6:35; Col. 3:13 

- Jezus doet tekenen namens God zodat wij hetzelfde leren doen Mark. 9:18; 16:17, 

20; Hand. 14:3; Hebr. 2:4 

Conclusie 

Het is belangrijk de uniciteit van Jezus als Zoon van God te beseffen 

Zonder Zijn God èn mens zijn  geen redding 

- Hij is de eersteling – de natuurlijke zoon (Gods eniggeboren unieke en representatieve Zoon) 

- Wij zijn geen natuurlijke zonen maar aangenomen zonen (dankzij Zijn exclusiviteit) 

- Bestemd om mede erfgenamen van Christus te zijn 

- Om (nu al) aan Zijn beeld gelijkvormig te worden  

(Wij moeten aan Hem gelijk worden maar kunnen dat uitsluitend omdat Hij ons is voorgegaan 

en wij blijvend afhankelijk zijn van Hem) 

Afsluiting 

1. Maak gebruik van het Johannes 1:12 privilege: word een kind van God 

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven,  

heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 

 

2. Leef als Jezus, je grote broer  

- In nauwe relatie met God 

- Met elkaar: familie/volk van God 

- In deze wereld met het oog op wat zal komen 

Hoe? 

- Praat met God (bid) 

- Vergeef (genade) 

- Doe (tekenen en wonderen) 

 


