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terugblik...

1. de ene God - één God, de Vader
▪ één God of géén GOD
▪ mono-theïsme
▪ één God, de Vader

• expliciete uitspraken: "één God, de Vader"
• tientallen keren: "God, de Vader"



terugblik...

2. het Woord dat vlees werd
▪ Johannes 1: "in den beginne was de logos..."

• alle dingen zijn door het wóórd geworden
• God is de onzienlijke
• God verscheen in het OT via engelen
• het wóórd (dat tot Maria kwam) werd vlees...
• de Zoon 'bestond' tevoren als 'woord'

• vgl. Levi die 'pre-existeerde' in Abraham 
(Hebr.7:9)



vandaag: 'de Zoon van God'

▪ indeling van deze studie:
1. waarom "de Zóón van God"?
2. de Zoon van God in de profetie
3. twee keer "verwekt"
4. Zoon van God vs. 'God de Zoon'
5. de Zoon van God als Gods Beeld





Lucas 1

35 En de boodschapper antwoordde 
en zei tot haar: 
heilige geest zal op jou komen...



Lucas 1

35 ... en kracht van de Allerhoogste 
zal jou overschaduwen. 
En daarom zal het heilige dat verwekt wordt 
Zoon van God worden genoemd. 

= door God zelf verwekt
▪ de eniggeboren Zoon van God (Joh.3:16)





Psalm 2

7 Ik verhaal van het besluit van JAHWEH: 
Hij sprak tot Mij...

= de Christus/Messias



Psalm 2

7 Ik verhaal van het besluit van JAHWEH: 
Hij sprak tot Mij: 
Mijn Zoon bent U...

= de Zoon van JAHWEH



Psalm 2

7 Ik verhaal van het besluit van JAHWEH: 
Hij sprak tot Mij: 
Mijn Zoon bent U,
vandaag heb ik U verwekt.

= gezegd tot een embryo?





Handelingen 13

32 En wij evangeliseren jullie 
dat de belofte die aan de vaderen geschiedde,



Handelingen 13

33 dat God deze volledig heeft vervuld 
aan hun kinderen, 
door Jezus te doen opstaan... 



Handelingen 13

33 ... zoals ook in de tweede psalm staat 
geschreven: "U bent mijn Zoon, vandaag heb ik 
U verwekt".

vervuld op de dag van opstanding!
▪ de Zoon werd voor de 2e keer 

verwekt door God





Johannes 10

32 Jezus antwoordde hen: 
ik toon jullie voortreffelijke werken
vanuit de Vader. 
Om welke van die werken stenigen jullie mij?

zoals die in Joh.9:
▪ de genezing van de blindgeborene



33 De Joden antwoordden hem: 
niet om een voortreffelijk werk stenigen we u 
maar om lastering ...

Johannes 10

Gr. blasphemia
▪ nl. met zijn claim "de Zoon van God" te zijn

(vergl. Mat.26:65)



33 ... en omdat u, een mens zijnde, 
uzelf God maakt.

Johannes 10

absurd: de Zoon van God is totaal 
anders dan 'God de Zoon'!



34 Jezus antwoordde hen: 
is het niet geschreven in jullie wet: 
"Ik zei, jullie zijn goden"?

Johannes 10

nl. in Ps.82:6
▪ uitgesproken tot de richters der aarde 



34 Jezus antwoordde hen: 
is het niet geschreven in jullie wet: 
"Ik zei, jullie zijn goden"?

Johannes 10

Hebr. 'elohiem'
▪ vergl. 1Kor.8:5!



35 Indien Hij hen 'goden' noemde, 
tot wie het woord van God kwam 
(en de Schrift niet ontbonden kan worden),

Johannes 10



36 zeggen jullie dan tegen hem 
die de Vader heiligt en afvaardigt in de wereld: 
U lastert omdat ik zei 
dat ik Zóón van God ben? 

Johannes 10





Hebreeën 1

1 In vele delen en op vele wijzen, van ouds, 
sprak God tot de vaderen in de profeten.



Hebreeën 1

2 Op het laatst van deze dagen, 
spreekt Hij tot ons in [de] Zoon, die Hij...

= ter afsluiting van Gods 
spreken via de profeten 



Hebreeën 1

2 ... (1) heeft gesteld 
tot een lotbezitter van alle dingen...

'erfgenaam'
▪ Zoon => erfgenaam (Gal.4:7)



Hebreeën 1

2 ... (2) door wie Hij ook de aeonen maakt, 

= de toekomende aeonen vormgeeft en beheerst
(1:8)



Hebreeën 1

3 (3) die een afstraling is van de heerlijkheid...

de lichtbron (=God) kennen 
we slechts via de afstraling 
(=de Zoon) - Joh.1:18



Hebreeën 1

3 ... en (4) een afdruk van zijn aanname 
die ook het al draagt in het woord van zijn 
kracht...

Gr. karakter



Hebreeën 1

3 ... (5) die reiniging van de zonden te weeg 
brengt...

= en daarmee ook een einde 
maakt aan de zonden



Hebreeën 1

3 ... (6) rechts is gaan zitten
van de majesteit in hoogten, 

als. vervulling van Ps.110:1



Hebreeën 1

4 (7) zoveel beter wordend dan de engelen...

in het OT verscheen God via 'engelen', 
maar de Zoon is veel meer!



Hebreeën 1

4 (7) zoveel beter wordend dan de engelen,
als hij een uitnemender naam
dan hen als lotbezit heeft ontvangen. 

nl. Zoon van God



Hebreeën 1

5 Want tot wie van de engelen zei Hij ooit: 
"U bent mijn Zoon, Ik heb U vandaag verwekt"?..

Psalm 2:7



Hebreeën 1

5 ... En wederom: "Ik zal voor Hem tot een 
Vader zijn en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn". 

in 2Sam.7:14:
▪ God over de Zoon van David


