
Bijbelse doctrines 

Doctrine van de Drie-eenheid-les 2-De Zoon 

Johannes 17:1-5, Filippenzen2:5-6, Colossenzen 
2:9-10 
 
Inleiding 

In deze les gaan we verder met de tweede persoon 
van de Godheid, de Zoon. Nogmaals, de Schriften 
geven aan dat de Zoon een ander persoon is en ook 
dat de Zoon God is. We zullen beginnen met te zien 
dat de zoon een persoon is die niet de Vader is en 
dan zullen we zien dat de zoon ook God is. 

I. De Zoon een ander persoon 
1. De Zoon anders dan de Vader 
In Johannes 17:1-5 zien we een hogepriesterlijk gebed van Jezus voor de kerk. Het is duidelijk dat Jezus 
aan een andere persoon bidt. Hij praat niet met zichzelf. Hij bidt tot de Vader en vraagt dat de Vader 
zichzelf in de Zoon verheerlijkt en praat over hoe de Zoon de Vader heeft verheerlijken terwijl Hij op 
deze planeet was. We hebben hier een duidelijk onderscheid tussen de Vader en de Zoon. De zestiende 
en zeventiende hoofdstukken van Johannes spreken in het algemeen duidelijk over de drie personen 
van de Godheid. Als je deze passages (16 en 17) leest, zult je steeds weer het onderscheid tussen de 
Vader, de Zoon en de Geest vinden. In Mattheüs 26.39 zien we dat Jezus zijn eigen wil heeft en zijn wil 
aan die van de Vader onderwerpt. De Vader stuurt de Zoon (Galaten4,4), alleen de Zoon kent de Vader 
(Mattheüs 11:27). 
 
2. De Zoon is God 
De Zoon is ook God. Dit vormt onmiddellijk een probleem. Als' Ho Theos 'naar de Vader verwijst, hoe 
kun je dan zeggen dat Jezus God is zonder te impliceren dat hij de Vader is, wat de schrijvers van het 
Nieuwe Testament niet wilden doen? Ze geloofde niet dat de vader had geïncarneerd en aan het Kruis 
was gestorven! Of dat de Vader op de een of andere manier niet meer in de hemel was. Hoe kunnen 
de schrijvers van het Nieuwe Testament de godheid van Christus bekrachtigen zonder te zeggen of te 
impliceren dat hij de vader is? Wat je vindt is dat de auteurs van het nieuwe Testament alle mogelijke 
manieren brengen om de godheid van Christus te bevestigen zonder te zeggen dat hij God de Vader is. 
Laten we bijvoorbeeld een kijkje nemen in Colossenzen 1:15-19 en dan ook 2:9. 
Paulus zegt hier dat deze volheid van de godheid in Jezus Christus woont. Dan, in 2:9 het zegt nog 
duidelijker: " Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. ". De volheid van de 
godheid woont lichamelijk in Christus. Dit is een verklaring van de godheid van Christus, die een van de 
sterkste van het Nieuwe Testament is. Jezus Christus is letterlijk de vleesgeworden God. Hij is de 
volheid van de godheid die lichamelijk in deze wereld woont, letterlijk vleesgeworden God. 
 
Ten tweede gebruikten de auteurs van het nieuwe Testament de naam van God in het Oude Testament 
in het Grieks, Kyrios, voor Jezus. In het Oude Testament, de naam van God, Yahweh, vertaald in de 
Griekse Septuagint (dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament) als Kyrios. Wat "Heer" 
betekent. Dan vertaalt Heer of Kyrios de naam van God in het Oude Testament: Yahweh. De schrijvers 
van het Nieuwe Testament noemen Jezus "Heer" (Kyrios) en passen de Oude Testament-passages aan 



hem toe op Yahweh! Dus, hoewel ze niet verwijzen naar Jezus als ‘ho Theos’ (de Vader), ze verwijzen 
naar Jezus als kyrios (Lord) en de Oude Testament passages over Yahweh op hem van toepassing. 
Neem bijvoorbeeld Romeinen 10:9, 13. Paulus zegt, "als je met je lippen belijden dat Jezus de Heer 
[Kyrios] is en in je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult je gered worden." Hier is 
deze fundamentele bekentenis van de Nieuwe Testamentische Kerk: Jezus is de Heer. Jezus is kyrios. 
Vervolgens komt in vers 13 de bewijs tekst uit het Oude Testament. Citaat van Joel 2:32: "want" hij die 
de naam van de Heer [Yahweh] aanroept, zal gered worden. "" Ze nemen deze oude Testament passage 
over Yahweh, de God van het Oude Testament, en passen toe op Jezus en zeggen dat iedereen die 
belijdt dat Jezus de Heer is zal worden gered. 
 
Dit was de belangrijkste bekentenis in de Nieuwe Testament kerk. Kijk naar 1 Korintiërs 12:3: ' Daarom 
maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook 
kan niemand zeggen: Jezus is Heere (Kyrios), dan door de Heilige Geest.  
 
Kijk ook naar 1 Korintiërs 16:22 waar Paulus zegt, "onze Heer, kom!" De Griekse term is Maranatha, 
het is een Griekse transcriptie van de Aramese uitdrukking "Maranatha" wat betekent "onze Heer, 
kom!" Dit is de taal van de Nieuwe Testament kerk in het gebed. Het dateert uit het Aramese dat de 
eerste volgelingen van Jezus in Jeruzalem spraken. En zij baden tot Jezus als Heer, ' onze Heer, kom! ' 
Dus hier heb je de oorspronkelijke taal van de Gemeenschap van Jeruzalem bidden tot Jezus als Heer:  
De naam van God in het Oude Testament. 
 
II AAN JEZUS IS VERLEEND DE ROL DIE ALLEEN AAN GOD WORDT GEGEVEN 
1. Schepper 
Als we opnieuw kijken naar Colossenzen 1:15-17. Hier wordt de rol van de Schepper van elke 
werkelijkheid anders dan God toegeschreven aan Christus. 
Evenzo hebben we in Johannes 1:1-3 hetzelfde onderricht. Hier, nogmaals, heb je gehecht aan Christus, 
het Woord van God, Hij die elke werkelijkheid behalve God zelf schiep. 
Tot slot, kijk naar Hebreeën 1:1-3a waar hij dezelfde les heeft. Hier hebben we drie verschillende 
auteurs: Paulus, de anonieme auteur van Hebreeën, en vervolgens Johannes van het evangelie van 
Johannes. Ze onderwijzen allemaal hetzelfde met betrekking tot Christus: dat hij de Schepper van de 
wereld is. Het wordt de rol gegeven die alleen tot God behoort omdat hij de bron van alle werkelijkheid 
is, behalve God. 
2. Vergeving van zonde 
Verschillende keren zien we Jezus zonden vergeven, iets wat alleen God kan doen: Lukas 5:20, 7:28, 
Mattheüs 9:1-8. 
3. Jezus ontvangt aanbidding 
Aanbidding is alleen voorbehouden aan God (Deut. 6,13), maar we zien hoe Jezus de aanbidding bij 
verschillende gelegenheden ontvangt (Mattheüs 2:11, 14:33, 21:9; Johannes 12:13). Ook zeer 
interessant is Paulus ' s vergelijking in Filippenzen 2:9-11 met Jesaja 45:23.   
 
De Zoon des mens 
Er zijn veel passages waar Jezus naar zichzelf verwijst als de Zoon des mens, bijvoorbeeld: Markus 2:10-
11, 8:31, Mattheus 9:6, Lukas 9:22 en nog veel andere passages. De bevestiging van Jezus als "de Zoon 
van de mens" is een titel ontleend aan Daniël 7:13-14, waar Daniël een visioen heeft van dit goddelijke 
menselijke figuur, de Zoon des mens, die voor de troon van God komt en dat God hem alle gezag geeft, 
macht en heerschappij voor alle mensen op aarde om hem te aanbidden en te dienen. Dit is de titel 
die Jezus het vaakst op zichzelf toepast in de evangeliën: dat hij de Zoon des mens was. Het gebruik 



van het definitieve artikel daar, "de" Zoon des mens, toont aan dat hij de visie van Daniël in hoofdstuk 
7 van de Zoon van de mens herinnert en niet alleen verwijst naar zichzelf als een mens, zoals Ezekiel 
deed toen hij zichzelf "een" zoon van de mens noemde. Jezus gebruikte altijd het gedefinieerde artikel 
voortdurend: hij is "de" Zoon des mens. 
 
Het punt is dat deze gelovigen van het Nieuwe Testament dachten dat de Jezus van Nazareth, die onder 
hen leefde, die was gestorven, die uit de dood door God opsteeg en naar de hemel is opgestegen, die, 
op een bepaalde manier moeilijk te uiten, God zelf was. Nu was Hij niet de Vader. Dat is duidelijk. Maar 
Hij was net als de Vader. Dat wil zeggen, Hij was God. 
 
Conclusie 
We hebben gezien dat Jezus God is en tegelijkertijd een andere persoon in de Drie-eenheid. De 
volgende persoon om te observeren is de persoon van de Heilige Geest. We zullen de volgende keer 
terugkeren om over de derde persoon van de godheid te hebben: de Heilige Geest. 


