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De Godheid van de Zoon
Door John C. Ribbens
Sommige van hen die belijden te geloven in Jezus Christus geloven niet langer dat Hij God is. Zij
beweren dat, hoewel Jezus Christus geboren is uit de maagd Maria en een volmaakt zondeloos leven
heeft geleid, Hij desalniettemin geen God was. Deze opvatting onderbouwt men met de opvatting
dat Hij niet zowel God de Zoon als God de Vader kan zijn.
Zijn positie als de Zoon van God wordt vergeleken met de menselijke relatie tussen een aardse vader
en zijn mannelijke nakomeling. Teksten als Johannes 3:35 waarin staat dat de Vader de Zoon liefheeft
en Hem alles in handen heeft gegeven en Johannes 5:20 dat zegt: Want de Vader heeft de Zoon lief
en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u
verwondert, worden gebruikt om deze relatie tussen Vader en Zoon mee aan te tonen.
Elke poging om de verhouding zoals deze in de Schrift wordt onderwezen te begrijpen, zal zonder
hulp van de Geest van God jammerlijk falen. Ik geloof niet dat de betekenis van de uitdrukking 'Zoon
van God' kan worden doorgrond door te denken aan Jezus Christus als de mannelijke nakomeling van
de maagd Maria. In tegendeel, deze uitdrukking kan alleen worden verstaan door een ongehinderd
werk van de Heilige Geest.
Het Evangelie van Mattheüs verslaat hoe Jezus de steden waarin Hij de meeste van Zijn machtige
werken heeft verricht, verwijten maakt. Zie Mattheüs 11:20-27. Toen Jezus deze steden beschouwde,
zei Hij: Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor
u.

In Zijn gebed tot de Vader, zei Jezus: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader,
want zo is het een welbehagen geweest voor U. Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en
niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil
openbaren.
Dit indrukwekkende gedeelte laat op overtuigende wijze zien dat als iemand ooit iets te weten komt
over de Vader, dat gebeurt door het werk van de Zoon. Deze uitspraak is evenzeer van toepassing op
de Zoon Die geen mens kan kennen zonder het werk van de Vader. Alles wat ooit gekend kan worden
van de Vader moet tot stand gebracht worden door een werk van de Zoon. Het heeft God in Zijn
oneindige wijsheid goed geacht iets van de Godheid van de Vader te tonen in de Godheid van de
Zoon van God. Deze waarheid komt naar voren in Johannes 1:18: Niemand heeft ooit God gezien; de
eniggeboren God, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.1
'Eniggeboren' is de vertaling van het Griekse woord MONOGENES, dat samengesteld is uit het woord
MONOS, dat alleen bestaand, enig, solitair, alleen met betrekking tot een bepaling betekent en het
woord GENOS, dat duidt op generatie, genereren. Dezelfde term 'eniggeboren' komt ook voor in
Johannes 1:14; 3:16,18 en I Johannes 4:9.
Wie is deze 'eniggeboren God'? Dat is niemand anders dan Degene die is vlees geworden en het
onder ons heeft gewoond… als van de eniggeborene (MONOGENES) des Vaders (Johannes 1:14). Hij is
niemand anders dan Zijn Zoon, de Eniggeborene (MONOGENES) Die Hij heeft gegeven, zodat een ieder,
die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16). De Zoon van God is
niemand minder dan een generatie van de Vader, de door God voortgebrachte, Die in elk opzicht van
hetzelfde wezenlijk karakter, van dezelfde aard en volkomen gelijk is aan de onzichtbare God
waarnaar Johannes 1:18 verwijst.
God de Vader zal en kan nooit worden gekend zonder de Zoon van God. Dat is precies de reden van
Jezus' uitspraak in Johannes 14:9, Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het Griekse woord
voor 'zien' is hier HORAO dat inzicht aangeeft, zien met de geest. Mijn inzicht in de Vader is een direct
en onmiddellijk gevolg van het 'zien' van de Zoon van God. Dat heeft absoluut niets te maken met
fysiek zien. Het heeft echter alles te maken met een werk van de Heilige Geest, een werk van
goddelijke generatie, waardoor in mijn verstand een inzicht is geprent aangaande de wezenlijke aard
van de Vader.
Alle pogingen om dit geloof in God tot stand te brengen zonder te erkennen dat Jezus Christus God
is, zullen jammerlijk falen. Alle vreugde van een ware gemeenschap met God de Vader zal
vruchteloos zijn als men niet de absolute gelijkheid van de Zoon van God met de Vader inziet. Zie
Johannes 5:18, Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de
sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde. Er was voor
de Joden geen andere reden om te proberen Hem te doden, dan Zijn uitspraak over Zijn volkomen
gelijkheid aan God de Vader. Een werkelijke erkenning van de Zoon van God is onmogelijk zonder de
door de Geest gegeven overtuiging dat we in de Godheid van de Vader de Godheid geopenbaard zien
van de Zoon. Johannes 5:19 laat overtuigend zien dat alles wat door de Zoon gedaan wordt, in
gemeenschap met de Vader gedaan wordt. De Zoon van God handelt niet onafhankelijk van de
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Vader, maar in volkomen gemeenschap met Hem. Het gaat niet om twee afzonderlijke wezens, zoals
tot uitdrukking komt in het religieus begrip van de drie-eenheid, maar één absoluut Wezen, tot
uitdrukking gebracht en geopenbaard in de Zoon.
Zie ook Johannes 16:28, Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld
weder en ga tot de Vader. Dit gedeelte heeft niets te maken met fysieke beweging. Het openbaart de
wezenlijke aard van de Vader en de Zoon. Geloven in deze waarheid betekent geloven in het feit dat
de Zoon van God gelijk is aan en één is met God de Vader. Als je deze waarheid afwijst, ontken je de
Godheid van Jezus Christus. Daarmee plaats je jezelf in het gezelschap van hen van wie Paulus in
I Corinthe 12:3 zegt: niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en… niemand
kan zeggen: Jezus is Here, dan door de heilige Geest. Door te zeggen ´Jezus is vervloekt´ bedoel je te
zeggen dat Jezus is afgesneden of afgescheiden. Dat is de kracht van het Griekse woord ANATHEMA.
Ik ben ervan overtuigd dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij van de Vader uitgegaan is
(Johannes 16:27,28). Als je deze waarheid ontkent, zeg je dat Jezus is vervloekt, dat Hij gescheiden is
van de Vader.
Toen de Farizeeën weigerden te geloven in de waarheid van Johannes 8:42 beschuldigden zij Jezus
van het onteren van de Vader. Het antwoord op deze valse beschuldiging door onze Heer in
Johannes 8:54-58 is één van de meest duidelijke waarheden in het Evangelie van Johannes over Zijn
Godheid en gelijkheid aan de Vader. Lees het.
In dit gedeelte verdedigt Jezus Zijn eervolle positie. Mijn Vader is het, die Mij eert. Zij beweerden dat
de Vader hun God was. Door hun aperte afwijzing van de uitspraken van Jezus Christus waren zij
echter niet in staat Hem te kennen. Onze Heer zei tot deze Farizeeën: indien Ik zeide: Ik ken Hem niet,
dan zou Ik u gelijk zijn, een leugenaar. Als Jezus ten aanzien van Zijn wezenlijke eigenschappen Zijn
eenheid met God de Vader niet had vastgesteld, zou Hij niet anders zijn dan de Farizeeën in hun
ontkenning van de aanspraken van Jezus Christus.
Ter bevestiging van Zijn gerechtvaardigde aanspraken zei onze Heer: Uw vader Abraham heeft zich
erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. Abraham wist dat de grote
Yahweh Elohim te zijner tijd Zijn dag zou hebben. Abrahams Verlosser was niemand anders dan de
Here Jezus Christus Die tot deze Farizeeën sprak. Deze verklaring bevestigt nogmaals de grote
waarheid van Johannes 1:14 waar wordt gezegd dat het Woord vlees was geworden, dat wil zeggen,
God is een mens, aan de mensen gelijk, geworden (Filippensen 2:7,8).
Toen de Joden deze woorden hoorden, gingen ze daar tegenin met het argument: Gij zijt nog geen
vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien? De Here Jezus verklaarde op deze woorden, ter bevestiging
van Zijn Godheid: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.
Deze woorden zijn een treffende verklaring van het feit dat Jezus Christus niet zomaar een mens was,
minder dan vijftig jaar oud, maar niemand anders dan de eeuwige Zoon van God. Als Jezus Christus
niet God zou zijn, zou Hij hebben gelogen met Zijn uitspraak over Zijn bestaan vóór Abraham. In Zijn
verklaring dat Hij de God van Abraham is, liet Hij zien dat Hij de essentiële natuur van de Vader had.
Toen de Farizeeën deze woorden hoorden, namen zij stenen op om naar Hem te werpen
(Johannes 8:59). Hun ongelovige harten waren duidelijk geprikkeld door de waarheid. Het is een

treurig commentaar op het leven van sommigen, nu zij ondanks deze krachtige uitspraken over de
waarheid, het feit dat Jezus Christus, Gods Zoon, werkelijk God is, ontkenden.
Ik geloof stellig dat Jezus Christus God, onze Redder is. Dat is precies wat Paulus stelt in
I Timotheüs 1:1. De waarheid over de Godheid van Jezus Christus is duidelijk naar voren gebracht
door het feit dat Hij God onze Redder is: niet 'en' alsof er twee Redders zijn, maar 'namelijk' de Here
Jezus Christus die onze hoop is.
Ik geloof stellig dat er maar één God en één Heiland is. Dit feit wordt zeer duidelijk gesteld in
Jesaja 44:6,9; 45:6,21 en 46:9. Let in het bijzonder op Jesaja 45:21,22, er is geen God behalve Ik, een
rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden
der aarde, want Ik ben God en niemand meer.
De Zoon van God is de Redder der wereld. Deze grote waarheid heeft Jesaja bevestigd met de
woorden: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn
schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst
(Jesaja 9:5).
Deze grote waarheid is opnieuw bevestigd in Lucas 1:31-35. In deze belangrijke verklaring zei de
engel Gabriël tegen Maria: En zie, gij zult zwanger worden en een zoon (HUIOS, geen kindje, hoewel
dat feitelijk het geval was, maar Iemand die de Vader tot uitdrukking bracht) baren, en gij zult Hem
de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here
God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob
heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.
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