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Een woord vooraf 

De Spreukendichter Agur stond peinzend voor het geheimenis van 

de natuur, en stelde de vraag over haar oorsprong: “Hoe is zijn 

naam en hoe de naam van zijn zoon?” Op dit laatste is het ant-

woord van het Nieuwe Testament dat Jezus niet één maar meer 

dan vijftig namen en titels heeft! In die tijd hadden namen meer 

betekenis dan tegenwoordig, maar deze namen zijn nog extra be-

langrijk omdat sommige door God en Jezus Christus gekozen zijn, 

terwijl andere getuigen van Christus’ veelzijdige betekenis voor 

zijn volgelingen in de eerste eeuw. 

De persoonsnaam Jozua, of Jezus, heeft God gekozen als aandui-

ding van Jezus’ verlossende, of reddende, betekenis voor Israël: 

“want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden”. 

Jezus zelf wilde tijdens zijn werk in Israël vooral bekend worden 

als ‘de Zoon des mensen’, en tegen de gewoonte in gebruikte Hij 

deze naam soms in plaats van de ik-vorm; bijvoorbeeld: “De Zoon 

des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen”.  

Het respect dat de eerste discipelen voor Jezus hadden, blijkt uit 

zulke eretitels als ‘Rabbi’, ‘Leraar’ en ‘Meester’. “U zegt dat te-

recht, want Ik ben het”, zei Jezus hier eens over. 

Andere namen zijn veelzeggend, omdat zij hun oorsprong hebben 

in wat de inspirerende Geest in de profeten van Israël over Chris-

tus had gezegd, zoals ‘Profeet’, ‘Priester’, ‘Knecht’ en ‘Messias’. 

Dan zijn er de namen die de apostelen in hun brieven gebruiken 

bij hun uitleg van Jezus’ heilswerk: ‘het Beeld van God’, ‘de Hei-

land’, ‘de Eerstgeborene’, ‘de Eersteling’, ‘de Steen’. ‘de laatste 

Adam’, ‘de Herder’. 

Tenslotte is er de naam die alle andere overkoepelt, de naam die 

God bij de verhoging en verheerlijking van Zijn Zoon aan Hem ge-

schonken heeft. Om aan te geven dat – vroeg of laat – allen in eer-

bied voor Hem zullen neerbuigen en belijden: “Jezus Christus is 

Heer!”, tot eer van God de Vader. 
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Dit studieboekje bestaat uit twee delen: 

In Deel 1 worden dertien namen en titels van Jezus Christus be-

knopt besproken. 

In Deel 2 worden vier daarvan uitgelicht in een uitgebreidere be-

spreking. 

Het gaat ons in deze studie om de ware, historische Jezus; niet om 

de ‘andere Jezus’ die in de loop van de tijd uit de vele meningen 

over en interpretaties van Hem is ontstaan. Zie daarvoor ons boek-

je Een andere Christus. 

Wij gaan ervan uit dat de geschriften van het Oude en het Nieuwe 

Testament, en vooral de vier evangeliën, de enige betrouwbare en 

gezaghebbende bron van informatie over Hem zijn. We gaan ver-

schillende aspecten van de Persoon van Jezus, zoals weergegeven 

in zijn namen en titels, onder de loep nemen. Die zijn immers 

geen lege formules, zoals dat tegenwoordig maar al te vaak het 

geval is wanneer we ‘mijnheer’ zeggen of een brief aan de 

‘geachte heer’ of ‘geachte mevrouw’ schrijven. De titels van Jezus 

in het Nieuwe Testament zijn beknopte samenvattingen van Bijbel-

se leer over Hem, en werpen een helder licht op zijn rol en op-

dracht in Gods heilsplan voor de mensheid. 
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1.   Jezus: de Heiland van zijn volk 

U zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal 
redden. (Matteüs 1:2) 

Er is een eenvoudige en bevredigende verklaring voor het feit dat de 
naam ‘Heiland’ in de eerste periode van de geschiedenis van de ge-
meente zelden voorkomt. De persoonsnaam ‘Jezus’ zegt op zichzelf 
dat Hij de Heiland is, want dit is de betekenis van de Hebreeuwse 
naam ‘Jesjua’ (Jozua).  

In de gemeenten in de Griekssprekende wereld daarentegen, zou 
‘Jezus de Heiland’ (in het Hebreeuws Jesjua Jesjua) een populaire uit-
drukking worden. De Knecht van de HERE in de profetieën van Jesaja 
vertelt dat God zijn naam heeft genoemd voordat Hij geboren werd 
(Jesaja 49:1). Matteüs vertelt wat die naam was. Gods engel verschijnt 
aan Jozef met de boodschap: “Zij [Maria] zal een zoon baren en u zult 
Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal ‘redden’ 
van hun zonden” (Mat 1:21). De engel die aan de herders bij Bethle-
hem verschijnt, met de vreugdevolle mededeling van Jezus’ geboorte, 
zinspeelt op de betekenis van diens komst als zowel Redder als Ko-
ning, met de woorden: “U is heden de Heiland geboren, namelijk 
Christus” (Luc 2:11). 

In de loop van zijn geschiedenis had Israël vele verlossers gekend, 
die het volk uit hun nood hebben gered. In zijn terugblik op Gods 
goedheid door de eeuwen heen dankte Nehemia Hem voor al zulke 
bevrijders: “in de tijden van hun benauwdheid riepen zij tot U, en U 
hoorde uit de hemel en gaf hun naar uw grote barmhartigheid verlos-
sers, die hen verlosten uit de macht van hun tegenstanders” (Neh 
9:27). Israëls grootste Verlosser was God zelf. Vooral in het boek 
Psalmen en het tweede deel van de profetie van Jesaja wordt Heiland 
meer dan eens gebruikt voor de HERE. Hij noemt Zich “een rechtvaar-
dige, verlossende God”, en zegt: “buiten Mij is er geen Verlosser” (Jes 
43:11). Hij roept de volken tot inkeer met de woorden: “Wend u tot 
Mij en laat u verlossen, alle einden van de aarde, want Ik ben God en 
niemand meer” (Jes 45:21-22). 

Deel 1 
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In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die 
in de eerste eeuw in de Griekssprekende wereld in algemeen gebruik 
was, komt de naam Heiland als naam voor God veelvuldig voor. Waar 
wij in onze vertaling – die voornamelijk op de Hebreeuwse tekst is 
gebaseerd – lezen: “God is mijn heil”, of “God is ons heil”, is in de 
Septuaginta te lezen: “God is mijn Heiland” of: “God is onze Heiland”. 
Dit spraakgebruik is weerspiegeld in de lofzang van Maria: “Mijn ziel 
maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn 
Heiland” (Luc 1:46,47). Uit de latere brieven in het Nieuwe Testament 
blijkt dat deze benaming van God verbreid is geworden. Trouwens, 
een derde van de vermeldingen van Heiland in het Nieuwe Testament 
heeft geen betrekking op Jezus maar op God. Bijvoorbeeld: 

... naar de opdracht van God, onze Heiland, en van Christus Jezus, 
onze hoop. (1 Tim 1:1) 

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland ... Want er is één 
God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Chris-
tus Jezus. (1 Tim 2:3-5) 

... omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die 
een Heiland is voor alle mensen … (1 Tim 4:10) 

… de verkondiging, die mij is toevertrouwd in opdracht van God, 
onze Heiland. (Tit 1:3) 

… om de leer van God, onze Heiland, in alles tot sieraad te strek-
ken. (Tit 2:10) 

Maar toen de goedertierenheid van onze Heiland en God verscheen 
… (Tit 3:4) 

... de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Heer, 
heerlijkheid, majesteit, kracht en macht. (Jud 25) 

De Heiland van Israël aanroepen 

Zoals Nehemia zei, toonde God Zich vooral de Heiland van Zijn volk 
toen zij Hem aanriepen in hun benauwdheid. De schrijver van Psalm 
107 beschrijft een aantal situaties waarin mensen in ernstige nood 
zijn gekomen: reizigers in een woestijn die de weg zijn kwijtgeraakt, 
gevangenen die gebonden zijn in ijzers, mensen die doodziek zijn 
geworden en zeelieden in een hevige storm op zee. Na de beschrij-
ving van de ellende en benauwdheid van deze mensen wordt iedere 
keer verteld hoe zij gered werden: “Toen riepen zij tot de HERE in hun 
benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten” (vs. 6). 

Zulke gevallen illustreren de waarheid van de lofprijzende woorden 
van de psalmist: “De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die 
Hem aanroepen in waarheid ... Hij hoort hun hulpgeroep en verlost 
hen” (Ps 145:18,19). Wat Joël zegt over een toekomstige noodsituatie 
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is daarom op zichzelf niet verwonderlijk. De profeet verkondigt de 
komst van de dag van de HERE, die straffend gericht over Israël zal 
brengen. Maar voordat die dag zou aanbreken, zou God Zijn Geest op 
mensen uitstorten, kennelijk in Jeruzalem, waardoor zij profeten zou-
den worden. Daardoor worden anderen aangespoord zich te redden 
voordat de dag van de HERE komt: “En het zal gebeuren, dat ieder die 
de naam van de HERE aanroept, behouden zal worden, want op de 
berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd 
heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roe-
pen” Joël 2:28-32). 

De betekenis van deze profetie wordt pas duidelijk uit de vervulling 
hiervan. De “dag van de HERE” blijkt in dit geval niet in de eindtijd te 
zijn maar de dag van de ondergang van de natie, toen de algehele 
opstand tegen de Romeinse bezetters in 70 na Chr. eindigde met de 
dood van een miljoen Joden, grootscheepse verbanning uit hun land, 
en de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. De uitstorting van de 
Geest vond plaats vijftig dagen na Jezus’ opstanding op de Pinkster-
dag, toen een groep van ongeveer honderdtwintig gelovigen in geest-
vervoering raakte en God in verschillende talen lofprees. Het verband 
met Gods belofte door Joël – “en het zal gebeuren, dat ieder die de 
naam van de HERE aanroept, behouden zal worden ... en tot de ontko-
menen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen” – blijkt verder uit 
Petrus’ slotwoorden: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen 
en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roe-
pen zal” (Hand 2:39). 

De naam van de Heer Jezus aanroepen 

Petrus gaat in zijn toespraak uit van deze vervulling van de profetie 
van Joël, en eindigt zijn lange citaat met de woorden: “En het zal zijn, 
dat een ieder die de naam van de Here aanroept, behouden zal wor-
den” (Hand 2:17-21). Zijn luisteraars zijn medeverantwoordelijk voor 
een zeer ernstige zonde: de dood van Jezus van Nazareth, “een man, 
u door God aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die 
God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals u zelf weet, deze ... 
hebt u door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld 
en gedood” (vzn 22,23). Zo krachtig is Petrus’ uitleg van wat er is ge-
beurd, dat vele van zijn luisteraars in gewetensnood raken: “Toen zij 
dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot 
Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen?” (vs. 37). 

In zijn toespraak geeft Petrus nieuwe en revolutionaire betekenis aan 
de bekende woorden: “wie de naam van de Here aanroept, zal behou-
den worden”. Door de eeuwen heen was het vanzelfsprekend dat 
“Here” God betekende. Nu, voor het eerst, is er een Ander, naast God, 
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die als Heiland aangeroepen kan worden. Dit blijkt uit de conclusie 
die Petrus naar aanleiding van Jezus’ hemelvaart en verhoging trekt: 
“Dus moet ook het gehele huis Israël zeker weten, dat God Hem én 
tot Heer én tot Christus gemaakt heeft” (vs. 36). Om verlost te wor-
den moet men voortaan de naam van de Heiland Jezus aanroepen, 
van wie de luisteraars hadden gemeend dat Hij dood in het graf lag! 
De verbazing van Petrus’ luisteraars mag groot zijn geweest, maar 
niet groter dan die van Saulus toen hij blind en verbijsterd in een huis 
in Damascus lag. Hij had geen uitleg nodig om in Jezus als de ver-
hoogde Heer en Heiland te geloven, want hij had Hem een paar dagen 
daarvoor levend gezien en zijn stem gehoord. Wat Petrus zijn luis-
teraars in Jeruzalem had verteld, zegt Ananias tot Paulus: “Sta op, laat 
u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn 
naam” (Hand. 22:16). 

Zo kenmerkend voor de gemeenteleden was dit aanroepen van de 
naam van Christus, dat dit een beschrijving van de vroege gemeente 
is geworden. In zijn gebed tot Christus spreekt Ananias van het ge-
vaar waarin “allen, die uw naam aanroepen” verkeren (Handelingen 
9:14). In een brief aan de gemeente in Korinthe groet Paulus “allen, 
die overal de naam van onze Heer Jezus aanroepen” (1 Kor 1:2). Dit is 
het universele principe van behoudenis geworden: “Want er is geen 
onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer 
over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam 
van de Heer aanroept, zal behouden worden” (Rom 10:12,13). Terwijl 
dit aanroepen een erkenning is van zijn heerschappij, toont Christus 
zich de Heiland te zijn als Hij zulke gebeden verhoort. 

Dit nauwe verband tussen Heer en Heiland komt meer dan eens tot 
uiting in de brieven, waar zij met elkaar zijn verbonden. Bijvoorbeeld: 

… waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten 
… (Flp 3:20) 

… het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Chris-
tus. (2 Pet 1:11) 

... door de erkentenis van de Heer en Heiland Jezus Christus. (2 Pet 
2:20) 

Uit het feit dat in het Nieuwe Testament niet alleen God maar ook 
Christus Heiland wordt genoemd, heeft men de vreemde conclusie 
getrokken dat Christus God moet zijn. Zodoende negeert men het 
onderscheid dat Paulus maakt, als Hij zegt dat alles uit God is door 
(met de betekenis van ‘door middel van’) Jezus Christus. De psalmist 
ziet God als de Heiland van Zijn volk als hij zegt: “Hij zelf zal Israël 
verlossen van al zijn ongerechtigheden” (Ps 130:8). God bewijst dat 
Hij de Heiland van Zijn volk is door de Heiland Jezus te verwekken: 
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Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. (Mat 1:21) 

God heeft naar de belofte voor Israël de Heiland Jezus doen komen. 
(Hand 13:23) 

In het Nieuwe Testament worden zowel God als Zijn Zoon Here of 
Heer genoemd, en er zijn plaatsen waar wij niet zeker kunnen zijn 
Wie hiermee wordt bedoeld. Als Schepper van alle dingen is God Heer 
in absolute zin. In Zijn volmacht heeft Hij Jezus als Heer aangesteld: 
“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam 
boven alle naam geschonken”, namelijk de naam van “Heer”. 

Evenzo heeft God Christus als Heiland verwekt en na de vervulling 
van zijn taak aangesteld als de Heiland van allen die in Hem geloven, 
zodat wie zijn naam aanroept behouden kan worden: 

En de behoudenis [redding] is in niemand anders, want er is ook 
onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waar-
door wij moeten behouden [gered] worden. (Hand 4:12) 

Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman 
en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schen-
ken ... (Hand 5:31) 
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2.   Messias de Vorst 

Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan 
zijn gezalfde. (Openbaring 11:15) 

Het Griekse woord christos (van chriō, ‘zalven’) is ontleend aan het 
Hebreeuwse masjiach, ‘de gezalfde’. In Israël was het de gewoonte 
een profeet, een priester, en vooral een koning, in zijn ambt te instal-
leren door zalving. God zegt van David: “Ik heb David, mijn knecht 
gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd” (Ps 89:21). Hij 
noemt David ‘mijn gezalfde’ en David dankt de HERE omdat Hij “trouw 
aan zijn gezalfde betoont” (Ps 18:51). 

Deze laatste woorden hebben betrekking op Gods verbond met Da-
vid. Zelfs voordat Israël het beloofde land in bezit had genomen, 
sprak God door Mozes van een plaats daarin waar Zijn heiligdom zou 
zijn, als het volk eenmaal rust had van zijn vijandige buurvolken 
(Deuteronomium 12:10-12). Naar aanleiding hiervan vroeg David of 
hij dat heiligdom in Jeruzalem mocht bouwen. In antwoord hierop zei 
God dat Hij het voornemen had uit David een vorstenhuis te bouwen. 
Alle koningen die in de daaropvolgende eeuwen in Jeruzalem zouden 
regeren, zouden uit Davids lijn voortkomen. Onder hen zou een zeer 
bijzondere Koning zijn, die ook de Zoon van God zou zijn, en die tot 
in eeuwigheid in gerechtigheid en vrede zou regeren: “Ik zal Hem tot 
een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn ... Uw huis en uw ko-
ningschap zullen voor altijd bestendig zijn voor uw aangezicht, uw 
troon zal vast staan voor altijd” (2 Sam 7:14,16). 

Vooral in tijden van verdrukking hebben Israëls profeten hun volk 
bemoedigd, met het vooruitzicht op de vervulling van de belofte van 
de komst van deze zeer bijzondere Gezalfde: “Groot zal de heer-
schappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over 
zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en ge-
rechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid” (Jes 9:6). Psalm 2 voorziet 
een algehele opstand “tegen de HERE en zijn Gezalfde”, waaruit blijkt 
dat de Zoon van David niet alleen over Israël zal regeren maar over 
alle landen: “Mijn Zoon bent u, Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en 
Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw be-
zit” (Ps 2:2,7-8). De profeet Zacharia vertelt wat de wereldwijde gevol-
gen zullen zijn van zijn komst tot de stad waar zijn troon is: “Hij zal 
de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrek-
ken van zee tot zee, en van de rivier tot de einden van de aar-
de" (Zach 9:10). 
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Gabriëls profetie van de komst van de Messias in het boek Daniël is 
om twee redenen opvallend. In plaats van te spreken van de zegenrij-
ke heerschappij van de beloofde Koning, wordt gezegd dat Hij komt 
om “de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid 
te brengen”. En in plaats van het gebruikelijke “mijn/zijn gezalfde” 
komen de twee woorden ‘Gezalfde’ en ‘Vorst’ voor, zonder het bepa-
lende lidwoord. Een mogelijke vertaling is dan ‘een Gezalfde, een 
Vorst’, maar dit kan ook als een titel gelezen worden: Messias Vorst. 
Jeremia sprak eens over de komst van de beloofde Koning uit de lijn 
van David, door Hem te beschrijven als een “rechtvaardige Spruit” uit 
zijn vorstenhuis (Jeremia 23:5). Als gevolg van deze belofte is deze 
beschrijving van de Koning een eeuw later een titel geworden: “zie, 
een man, wiens naam is Spruit” (Zach 6:12). Vanwege de beschrijving 
van de Zoon van David als Gods Gezalfde is het mogelijk dat ook Ge-
zalfde of Messias in de tijd van Daniël een titel is geworden (Daniël 
9:26). Dat is zeker het geval in de tijd van Jezus.  

Messias in de evangeliën 

Het centrale thema van Jezus' prediking is Gods Koninkrijk: “Hij leer-
de in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Konink-
rijk” (Mat 9:35). Hij leerde discipelen bidden: “Uw Koninkrijk kome, 
uw wil geschiede, zoals in de hemel zó ook op de aarde” (Mat 6:10). 
De wonderen die Hij deed waren die waarover de profeten hadden 
gesproken: “Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien 
wat u ziet, en zij hebben het niet gezien” (Mat 13:17). Hierin lag het 
bewijs dat het Koninkrijk als een wereldwijde samenleving van ge-
rechtigheid en vrede door Hem als de Messias tot stand zou komen. 

Jezus’ volgelingen waren er dus van overtuigd dat Hij de Messias was. 
Direct na zijn eerste ontmoeting met Jezus zei Andreas, de broer van 
Petrus: “Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent: Chris-
tus” (Joh 1:42). Deze laatste woorden zijn uiteraard een verklaring 
van de evangelist. In antwoord op Jezus’ vraag aan de twaalf discipe-
len later: “Wie zegt u, dat Ik ben?” zei Petrus, “U bent de Christus [de 
Messias], de Zoon van de levende God!” (Mat 16:16). Jezus vertelde 
hem dat dit inzicht van God was gekomen, en sprak van de gemeente 
die Hij zelf zou bouwen. Maar voorlopig moesten zij dit feit voor zich 
houden: “Toen verbood Hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te 
zeggen: Hij is de Christus” (vs. 20). 

Dit was lang niet de enige gelegenheid waarbij Christus zoiets had 
gezegd: “En velen volgden Hem en Hij genas hen allen, en Hij ver-
bood hun ten strengste Hem bekend te maken” (Mat 12:15,16). In het 
privé vertelt Jezus dus dat Hij inderdaad de Messias is, maar zegt dat 
dit niet openlijk verkondigd mag worden. 
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De verklaring voor Jezus’ reserve is niet ver te zoeken. Het Joodse 
land maakte deel uit van het Romeinse Imperium, en was bezet door 
de soldaten van dat Rijk. Het normale nationaliteitsgevoel was onder 
de Joden nog sterker vanwege hun bijzondere status als Gods uitver-
koren verbondsvolk. Verzet tegen de aanwezigheid van een heidense 
macht, en verlangen naar onafhankelijkheid, waren daarom gemoti-
veerd door zowel politieke als religieuze gevoelens. Zij lazen de ver-
vulling van hun wensen in de beloften door de profeten van de komst 
van de Zoon van David, de Messias. Als zij in Jezus de gestalte van de 
Messias zagen, zouden zij Hem als hun Leider willen aanstellen, tot 
ontsteltenis van hen die de bestaande toestand wilden handhaven: 
“de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk 
ontnemen” (Joh 11:48). Eens kwam het zo ver: na een menigte van 
vijfduizend met brood te eten te hebben gegeven, merkte Jezus “dat 
zij zouden komen en Hem met geweld meevoeren om Hem koning te 
maken” (Joh 6:15). Zo’n massale beweging zou Jezus in moeilijkhe-
den hebben gebracht, met het risico van een abrupt einde aan zijn 
taak door het ingrijpen van de Romeinen. Het gevaar voor een volks-
oproer in zijn naam moet voor Jezus nog een extra zorg zijn geweest. 

Buiten de kring van zijn volgelingen heeft Jezus alleen bij zijn verhoor 
gezegd dat Hij inderdaad de Messias was. De hogepriester legde Hem 
met een eed de plicht op antwoord te geven op de vraag: “Bent u de 
Christus, de Zoon van de Gezegende?” (Mar 14:61). Maar terwijl Jezus 
hierop een bevestigend antwoord geeft: “Ik ben het”, geeft Hij aan dat 
Hij liever over zichzelf spreekt als de Zoon des mensen: “en u zult de 
Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de Macht en 
komende met de wolken van de hemel” (Mar 14:62). 

Zoals in het volgende hoofdstuk aangetoond zal worden, was Zoon 
des mensen een koninklijke titel, net als Messias. Waarom zou Jezus 
de titel ‘Messias’ liever willen vermijden maar de Zoon de mensen 
niet? Op deze vraag is een eenvoudig antwoord: de Zoon des mensen 
zou pas als Hij terugkomt heerschappij over allen op aarde uitoefe-
nen, en hierover sprak Jezus wel zonder reserve. Toen zijn medereizi-
gers naar Jeruzalem meenden dat Hij op het punt stond zijn Konink-
rijk te stichten vertelde Jezus een gelijkenis: “Een man van hoge ge-
boorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardig-
heid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren” (Luc 19:11,12). 
Pas na zijn wederkomst zullen engelen lofzingen: “Het koningschap 
over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij 
zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden” (Op 11:15). Zelfs als 
Jezus zich voor Pilatus moet verantwoorden, geeft Hij onomwonden 
aan dat Hij wél een Koning is, maar dat zijn koningschap zo anders 
van aard is dat er geen kwestie van is dat zijn dienaars in verzet te-
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gen de Romeinse macht zouden komen: “Mijn Koninkrijk is niet van 
deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, 
zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden 
zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn Koninkrijk niet van 
hier” (Joh 18:36). 

Het geloof van de gemeente 

In tegenstelling tot Jezus’ reserve staat de uitroep ‘Jezus is de Mes-
sias’ van het begin af hoog in het vaandel van de apostelen. Het slot-
woord van Petrus' toespraak op de Pinksterdag verkondigt de nieuwe 
heilstijd die aangebroken is: “God heeft Hem én tot Heer én tot Chris-
tus [Messias] gemaakt” (Hand 2:36). Niet dat Jezus niet eerder de 
Messias was, maar nu is Hij in koninklijke heerlijkheid op Gods troon 
in de hemel gezeten, de tijd afwachtend van zijn terugkeer naar de 
aarde om plaats te nemen als de Messias op zijn troon in Jeruzalem. 
Voor zijn volgelingen is Hij nu al hun Koning, al moet zijn wereldwij-
de Koninkrijk nog komen. ‘Jezus is de Messias’ was ook Paulus’ bood-
schap in Damascus, waar hij de Joden in verwarring bracht “door te 
bewijzen, dat deze de Christus is” (Hand 9:22). 

Als Messias is Jezus ook de beloofde Zoon van David. Matteüs begint 
zijn evangelie met dit feit, en Zacharia looft God in zijn lofzang om-
dat Hij een “hoorn van heil heeft opgericht, in het huis van David, zijn 
knecht” (Luc 1:69) Het evangelie van God dat Paulus predikt heeft be-
trekking op “zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het 
vlees” (Rom 1:3). Hoe zeer deze afkomst van de Heer een wezenlijk 
deel van het evangelie uitmaakt, blijkt uit de ernstige woorden van 
Paulus in zijn laatste brief: “Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden 
is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie” (2 Tim 
2:8). 

Terwijl het dus duidelijk is dat voor de eerste christenen de naam 
Messias Jezus aangaf als de Koning van Israël, een titel die zijn wor-
tels heeft in Gods heilsbeloften aan David en zijn betekenis aan de 
profeten ontleent, werd ‘Christus’ al spoedig evengoed een eigen-
naam als ‘Jezus’. Zelfs wanneer de betekenis van de titel in de Grieks-
sprekende wereld was uitgelegd, zou het ongewoon zijn. Als Paulus 
af en toe `Christus' vóór ‘Jezus’ plaatst, geeft hij blijk van de Messi-
aanse betekenis daarvan. Maar de oorspronkelijke belijdenis ‘Jezus is 
Christus’ heeft sinds die tijd de vorm gekregen van Jezus Christus, 
alsof beide eigennamen waren. 

‘Jezus is Messias’ maakt deel uit van het evangelie van Gods Konink-
rijk. Wie dit belijdt erkent Hem als zijn Koning nu en ook als de We-
reldkoning die komt om de aarde te regeren in gerechtigheid. 
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3.   De Zoon des mensen 

met de wolken van de hemel kwam iemand gelijk een mensenzoon.
(Daniël 7:13) 

‘Mensenzoon’ staat in de tweede regel van het Hebreeuwse parallel-
lisme als een versterking van ‘mens’ in de eerste regel. Vergelijk: 

God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij 
berouw zou hebben. (Num 23:19) 

Wat is de mens, dat U op hem let, het mensenkind, dat U acht op 
hem slaat? (Ps 144:3) 

Zo ook in het poëtische parallellisme in Psalm 8: “Wat is de mens, dat 
U hem gedenkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?” (vs. 5). 

De eerste regel in dit laatste citaat heeft betrekking op Gods woorden 
bij de schepping van de mens: “Laat ons mensen maken naar ons 
beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over ... de gehele aar-
de” (Gen 1:26). De tweede regel daarentegen is op verscheidene 
plaatsen in het Nieuwe Testament op Christus persoonlijk toegepast: 
“alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen” (1 Kor 15:27; Heb 2:6 
en verder; Efez 1:22; 1 Pet 3:22; Op 5:12). Hierin ligt het bewijs dat 
Christus “als koning moet heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder 
zijn voeten gelegd heeft”. In deze psalm heeft dus ‘mens’ algemene 
betekenis, terwijl ‘mensenkind’ betrekking heeft op Christus, als de 
Mens bij uitnemendheid. In Hem zal Gods doel met de schepping van 
mensen in vervulling gaan. 

Dit droomgezicht van Daniël is dus de voortzetting van de profetie 
van Christus’ heerschappij in Psalm 8. De profeet ziet eerst vier die-
ren, die de wereldrijken Babel, Perzië, Griekenland en Rome uitbeel-
den. Vervolgens ontvouwt zich een ander tafereel: “Ik bleef toekijken 
in de nachtgezichten en zie, met de wolken van de hemel kwam ie-
mand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, 
en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en 
eer en koninklijke macht, en alle volken, naties en talen dienden hem. 
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, 
en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is” (Dan 7:13,14). 

Jezus’ naam voor zichzelf 

“Zoon des mensen” is van groot belang, omdat Jezus zichzelf ge-
woonlijk met deze naam noemde. Het centrale thema van zijn predi-
king was het Koninkrijk van God: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk 
van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie” (Mar 
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1:15). In het kader hiervan past de koninklijke titel “Zoon des men-
sen”, waarmee Jezus zichzelf aanduidt als de Koning die in Gods 
naam zal regeren. Dat Jezus de titel in verband bracht met Daniëls 
visioen blijkt uit de wijze waarop Hij spreekt over zijn komst op de 
wolken: “En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de 
wolken, met grote macht en heerlijkheid” (Mar 13:26). Dit is ook te 
zien in zijn zelfgetuigenis voor de Joodse Raad: “u zult de Zoon des 
mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de Macht en komende 
op de wolken van de hemel” (Mar 14:62). 

In het licht van zulke toespelingen op de profetie in Daniël is Jezus’ 
gebruik van “de Zoon des mensen” meer dan een synoniem voor “Ik”. 
Hij zegt bijvoorbeeld: “de vossen hebben holen en de vogels in de 
lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om zijn 
hoofd neer te leggen” (Mat 8:20). In deze woorden is de gedachte in-
begrepen: ‘Ik, die als mijn aardse leven eenmaal afgelopen is naar 
Gods tegenwoordigheid zal worden geleid, om eer en koninklijke 
macht over alle volken en naties te ontvangen, leef nu in uiterst on-
aanzienlijke omstandigheden’. Zo gelezen neemt de uitspraak in be-
tekenis toe. Jezus waarschuwde mensen die zijn wonderen hadden 
gezien en toegeschreven aan een kwade macht, voor de gevolgen van 
Godslastering: “Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des men-
sen, het zal hem vergeven worden, maar spreekt iemand tegen de 
heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden” (Mat 12:32). Met 
deze woorden houdt Jezus rekening met de mogelijkheid dat, al is Hij 
bestemd Koning over alle mensen te zijn, er mensen zullen zijn die 
Hem, vanwege zijn bescheiden verschijning, niet erkennen en die 
toch vergeven zullen worden als zij Hem later wel erkennen. 

Andere uitspraken geven blijk van een gezag en macht die Jezus bij 
zijn doop zijn gegeven voor de uitvoering van zijn taak: “De Zoon des 
mensen heeft [nu al] macht op aarde zonden te vergeven” (Mar 2:10). 
“Dus is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat” (Mar 2:28). 

De lijdende Zoon des mensen 

De evangelisten leiden een nieuwe fase van Jezus’ werkzaamheid in 
met de woorden: “En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen 
veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de over-
priesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen 
opstaan” (Mar 8:31). Theologen hebben vele duizenden bladzijden 
volgeschreven over Jezus zogenaamde ‘herinterpretatie’ of 
‘herziening’ van de koninklijke titel “Zoon des mensen” in Daniël 7. 
Maar is niet de verklaring van deze woorden over het lijden en de 
dood van de Zoon des mensen heel eenvoudig? Nadat Jezus, tijdens 
de eerste periode van zijn werkzaamheden in Galilea, door zijn predi-



18 

king en wonderen heeft aangetoond dat Hij de Koning is wiens verho-
ging Daniël in visioen had gezien, begint Hij nu te vertellen dat Hij 
ook de lijdende Knecht van de HERE is waarover Jesaja had gesproken. 
Want van deze Knecht wordt ook gezegd dat Hij “verhoogd, ja, het 
hoogst verheven” zal zijn, Hij die Israël zal herstellen en licht en heil 
tot de einden van de aarde zijn, voor wie koningen en vorsten zullen 
neerbuigen (Jesaja 52:13; 49:6,7). Zoals alle andere profetieën over 
de Christus die zou komen, blijft Daniëls visioen van de Zoon des 
mensen onveranderd staan, maar daarmee is lang niet alles over zijn 
heilswerk en Persoon gezegd. 

Jesaja’s profetieën over de Knecht van de HERE vestigen de aandacht 
vooral op diens dienstbaarheid, lijden en offerdood, maar spreken 
ook over zijn verhoging om Wereldkoning te worden. Daniëls visioen 
vertelt dat de Mensenzoon voor God geleid wordt om in Diens aanwe-
zigheid koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Maar in een 
latere openbaring wordt Daniël ook verteld dat Messias de Vorst zal 
worden “uitgeroeid, terwijl er niets tegen Hem is” (Dan 9:26) – een 
zinspeling blijkbaar op Jesaja’s woorden: “Door een gewelddadig von-
nis werd hij weggenomen ... Hij is uit het land der levenden wegge-
rukt” (Jes 53:8, Willibrord Vertaling). Juist door zijn taak als Knecht 
volkomen uit te voeren wordt Jezus verhoogd als de Koning van de 
koningen en Heer van de heren) dus de hoogste Koning en Heer op 
aarde). Het is dus niet vreemd als Hij bijvoorbeeld zegt: 

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken 
en te redden. (Luc 19:10) 

… zoals de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten die-
nen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor ve-
len. (Mat 20:28) 

… de Zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpries-
ters en schriftgeleerden en zij zullen Hem ter dood veroordelen … 
(Mat 20:18) 

Als Jezus gewoon was van zichzelf te spreken als Israëls Messias, 
zouden zij die niet in Hem geloofden de gelegenheid hebben gehad 
Hem bij de Romeinse autoriteiten aan te klagen als een opruier. On-
danks zijn voorzichtigheid is Hij op de Joods aanklachten toch gestor-
ven onder de aankondiging: “Jezus, de Nazoreeër, de Koning van de 
Joden”. Door zich ‘De Zoon des mensen’ te noemen, gaf Hij, met wat 
voor anderen een onschuldige naam leek, aan dat de tijd zou komen 
wanneer Hij voor God geleid zou worden om in Diens heilige aanwe-
zigheid regeringsbevoegdheid over alle volken en naties te ontvan-
gen. Na deze koninklijke waardigheid in ontvangst te hebben geno-
men, zou Hij naar de aarde terugkeren: 
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De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit 
zijn Koninkrijk verzamelen alles wat tot zonde verleidt en hen, die 
de ongerechtigheid bedrijven. (Mat 13:41) 

Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al 
de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon van zijn 
heerlijkheid. (Mat 25:31) 

Dit verklaart waarom de naam “Zoon des mensen” alleen in de vier 
evangeliën voorkomt, op één uitzondering na. Aan het einde van zijn 
moedige getuigenis voor de Joodse Raad ziet Stefanus ineens in een 
visioen de verhoogde Christus in de hemel, en zegt: “Zie, ik zie de 
hemel geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand 
van God” (Hand 7:56). Stefanus ziet wat Daniël eens had gezien, maar 
nu is het profetische gezicht werkelijkheid geworden. 

Voor de ingewijde getuigt de naam ‘Zoon des mensen’ net als 
‘Messias’ van Jezus’ koningschap, al gebruikten de discipelen de 
naam blijkbaar niet. Na zijn dood was er geen reden meer de naam 
Messias/Christus, niet openlijk en overal te gebruiken, in plaats van 
wat in de niet-Joodse wereld vreemd en onbegrijpelijk zou zijn. 

Koning en vorsten 

Daniëls visioen eindigt met de mededeling dat het vierde Rijk Gods 
volk zou vervolgen, totdat “recht verschaft werd aan de heiligen van 
de Allerhoogste en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap 
in bezit kregen” (Dan 7:21,22). In de verklaring van het visioen dat 
hierop volgt, wordt hieraan toegevoegd: “En het koningschap, de 
macht en de grootheid van de koninkrijken onder de gehele hemel 
zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste: 
zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen 
het dienen en gehoorzamen” (vs. 27). 

De profetie maakt zo duidelijk onderscheid tussen de Zoon des men-
sen die voor God in de hemel wordt geleid, en Gods heiligen die op 
aarde door het vierde Rijk worden vervolgd. Het is dus overbodig in 
de Zoon des mensen in de hemel een ‘samengesteld figuur’ te zien 
van Christus en de heiligen. De tijd komt dat zowel de Mensenzoon 
als al Gods heiligen over allen op aarde zullen regeren. Dit vergezicht 
houden Christus en zijn apostelen steeds voor ogen. Christus past 
Gods belofte aan hemzelf toe op zijn trouwe dienaars, als Hij zegt: 

En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal 
Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een 
ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, zoals ook Ik van 
mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven. 
(Op 2:26,27) 
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Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, ge-
lijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn 
troon. (Op 3:21) 

En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals mijn Vader het Mij beschikt 
heeft, opdat u aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En u 
zult zitten op tronen om de twaalf stammen van Israël te richten. 
(Luc 22:29,30) 
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4.   De Herder 

Ik ben de goede herder, en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij. 
(Johannes 10:14) 

Dit is een van de namen die Jezus zelf gebruikt heeft, en waarmee Hij 
zijn betekenis voor zijn volk op treffende wijze heeft uitgedrukt. 

Een herder diende van oudsher als beeld voor een zorgzame koning. 
Dichters in Israël zagen hun volk als een kudde schapen, die be-
schermd en geleid worden door de HERE: 

Dan zullen wij, uw volk, en de schapen die U weidt, U voor altijd 
loven. (Ps 79:13) 

Herder van Israël, neem ter ore! U, die Jozef leidt als schapen. (Ps 
80:2) 

Want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen 
van zijn handen. (Ps 95:7) 

God neemt David weg van diens zorg voor een kudde in Bethlehem, 
om de koning-herder te zijn van het volk Israël. Met deze naam 
‘David’ spreekt Ezechiël van de Messias die Israël voorgoed zal bevrij-
den van de slechte leiders waaronder het veel had geleden: “Dan zal 
Ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht 
David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn” (Ezech 34:23). 

Jezus geeft aan dat Hij het onderwerp is van deze profetie, als Hij 
spreekt van de voorlopige beperking van zijn taak: “Ik ben slechts 
gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël” (Mat 
15:24). Als Hij de discipelen uitzendt naar de plaatsen in de omtrek, 
om zijn eigen komst voor te bereiden, geeft Hij het bevel: “begeef u 
liever tot de verloren schapen van het huis van Israël” (Mat 10:6). De 
tijd zou komen wanneer Hij zou spreken over de uitbreiding van zijn 
kudde in de niet-Joodse wereld: "Nog andere schapen heb Ik, die niet 
van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem 
horen en het zal worden één kudde, één herder" (Joh 10:16). 

De ruwe wijze waarop de Joodse autoriteiten de zaak van de blindge-
borene behandelen, nadat hij genezen is, geeft Jezus de gelegenheid 
het contrast te belichten met zijn eigen zorg als een goede Herder. 
Tegen alle kritiek in houdt de man vol dat hij blindgeboren was en 
dat Jezus hem zijn zicht gegeven heeft. Als gevolg hiervan wordt hij 
uit de Joodse gemeenschap gestoten, met een beschimpend oordeel 
over de oorzaak van zijn blindheid: “U bent geheel in zonden gebo-
ren” (Joh 9:34). 



22 

Over enkele maanden zal Jezus vermoord worden door de Joden die 
hij nu kritiseert als onwaardige leiders. Gebruikmakend van dit beeld 
van de goede Herder, spreekt Hij over het kenmerk van een trouwe 
herder: zijn bereidwilligheid zijn leven in de waagschaal te stellen om 
de kudde te redden. Hij weet dat Hij zijn leven zal moeten afleggen; 
niet omdat Hij niet in staat is uit de handen van zijn vijanden te ont-
komen, maar omdat de Vader dit van Hem vraagt: “dit gebod heb Ik 
van mijn Vader ontvangen”. En door Gods wil voor Hem volledig te 
accepteren, wordt Jezus verzekerd van Gods liefde: “Hierom heeft Mij 
de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weer te nemen” (Joh 
10:18). 

Jesaja keek eens terug op de dag waarop Mozes, als een trouwe her-
der, zijn slavenvolk voorging uit Egypte om een verbond met God te 
sluiten en het verder naar het beloofde land te leiden. De christen 
dankt de “God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van 
de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft terugge-
bracht uit de doden” (Heb 13:20; Jes 63:11). 
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5.   De Zoon van God 

De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste 
zal u overschaduwen. (Lucas 1:35) 

Stel u een vrome Israëliet voor, die op een afgelegen plek ergens in 
het grote Romeinse Rijk woont, afgezonderd van zijn volksgenoten 
en zonder kennis van de Joodse tradities. Hij heeft alleen de heilige 
geschriften van Mozes en de profeten, waarmee hij na jaren trouw 
lezen diep vertrouwd is geraakt. Hij heeft nooit van Jezus van Naza-
reth gehoord, totdat hij op zekere dag de vier evangeliën in bezit 
krijgt. Hij begint met het eerste hiervan, en de allereerste woorden 
trekken meteen zijn volledige aandacht: “Geslachtsregister van Jezus 
Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham”. Veel van de na-
men in het register komen hem bekend voor, maar wat vooral zijn 
belangstelling wekt is dat deze lijst namen afloopt met diezelfde 
zoon van David waarmee die begonnen was: “Jakob verwekte Jozef, 
de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus [Messias] 
genoemd wordt”. Hij weet uit de Schrift dat ‘zoon van David’ en 
‘Messias’ de grote Koning aanduiden, van wie Jesaja eens geschreven 
had: “Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de 
troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en 
grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwig-
heid” (Jes 9:6). Hij begrijpt dat dit boek een verhaal is over diens 
komst en leven. 

Hij leest met grote belangstelling de omstandigheden van zijn ge-
boorte. Maria, de verloofde van Jozef, raakt zwanger terwijl zij nog 
maagd is. Zelfs als de evangelist de woorden niet geciteerd had, wa-
ren zijn gedachten toch naar die raadselachtige woorden van Jesaja 
gegaan: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren; en 
zij zal hem de naam Immanuël geven” (Jes 7:14). Hij herinnert zich 
dat de knecht van Abraham – naar Mesopotamië gestuurd om een 
ongerept meisje te zoeken als vrouw voor Isaäk, de zoon van zijn 
heer – dit woord gebruikt had in zijn gebed dat hij een geschikte 
maagd zou tegenkomen, om haar naar zijn heer te brengen. Hij weet 
uit de samenhang van Jesaja’s woorden dat deze zoon de beloofde 
Zoon van David is. Als hij verder daarover nadenkt, schieten hem de 
woorden te binnen die de HERE tot David had gesproken over de Zoon 
die uit zijn lijn zou voortkomen: “Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal 
Mij tot Zoon zijn” (2 Sam 7:14). Hij weet dat die belofte eens op Salo-
mo toegepast werd, maar in het licht van deze wonderbaarlijke ge-
boorte krijgen de woorden een veel diepere zin. 
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Voordat hij verder gaat, en over het leven van deze Jezus leest, be-
kijkt hij de andere drie rollen om te zien wat daarin over deze opval-
lende geboorte wordt verteld. Hij vindt in het evangelie naar Lucas 
een verhaal waar niet Jozef maar Maria het middelpunt van de belang-
stelling is. Onze lezer merkt dat de engel, die haar een bezoek 
brengt, de woorden van Jesaja over de Zoon van David citeert: “Deze 
zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste 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” (Luc 1:34). 
Wat Gods engel tot Jozef gezegd had – “wat in haar verwekt is, is uit 
de heilige Geest” (Mat 12:20) – zegt ook Gabriël in antwoord op de 
vraag van Maria, die door deze mededeling wel wat van streek is: 
“Hoe zal dat gebeuren, omdat ik geen omgang met een man heb?”. 
Het antwoord luidt: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht 
van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal het heilige, dat 
verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden” (vs. 35). 

Het woord ‘verwekken’ doet hem meteen denken aan wat de Gezalfde 
van de HERE zegt, als Hij een slechte wereld vertelt waarom Hij op de 
wereldtroon plaats heeft mogen nemen: “Ik wil melding maken van 
het besluit van de HERE: Hij sprak tot mij: Mijn Zoon bent u; Ik heb u 
heden verwekt” (Ps 2:7). Hij denkt aan de wonderbaarlijke wijze waar-
op Saraï in hoge ouderdom een zoon kreeg; maar Isaäk had een aard-
se vader, terwijl de Zoon van Maria die niet heeft. 

Het vleesgeworden Woord 

Omdat hij eerst zoveel mogelijk over Jezus’ geboorte wil weten, slaat 
onze denkbeeldige lezer de overgebleven rol, die van de apostel Jo-
hannes, open. Wat hij leest zet hem wel aan het denken! “In het begin 
was het woord” begrijpt hij direct. Dat had de psalmist eens gezegd: 
“Door het woord van de HERE zijn de hemelen gemaakt, door de adem 
van zijn mond al hun heer ... Want Hij sprak en het was er, Hij ge-
bood en het stond er” (Ps 33:6,9). Zowel de evangelist als de psalmist 
denken aan de reeks scheppingsbevelen waardoor de aarde, eerst 
woest en ledig, veranderd werd tot de prachtige woonplaats van tallo-
ze levensvormen, met als bekroning ervan de mens, geschapen naar 
Gods beeld. In het licht van de herhaalde uitdrukking: “En God zei ...’’ 
levert de constatering van de evangelist geen probleem op: "Alle din-
gen zijn door het Woord geworden". 

Wat de evangelist verder over Gods Woord in relatie tot mensen zegt, 
is voor onze lezer ook geen verrassing: “In het Woord was leven en 
het leven was het licht van de mensen” (Joh 1:4,5). Nogmaals komt 
zijn uitgebreide kennis van de Schrift goed van pas. Want een andere 
psalmist had geschreven: “Maak mij levend naar uw woord” (Ps 
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119:29), en ook: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht 
op mijn pad” (Ps 119:105). En was het niet David die zei: “Want bij U 
is de levensbron, in uw licht zien wij het licht” (Ps 36:10)? 

Onze lezer begrijpt dat de evangelist is overgegaan van Gods schep-
pend tot Zijn openbarend Woord, en vertelt hoe teleurstellend de re-
actie van mensen hierop is geweest: “het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet gegrepen” (Joh 1:5). Het is tot “het zij-
ne”, Gods uitverkoren verbondsvolk, gekomen “en de zijnen hebben 
het [logos = woord] niet aangenomen” (vs. 11). Slechts een minder-
heid is door het Woord Gods kinderen geworden. Wat voor onze lezer 
nieuw zou zijn, en toch begrijpelijk in het licht van de verslagen van 
Matteüs en Lucas over Jezus’ geboorte, is het hoogtepunt van dit pro-
ces van de werking van Gods Woord door de eeuwen heen: “Het 
Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij heb-
ben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enigge-
borene van de Vader, vol van genade en waarheid” (Joh 1:14). God 
had Mozes eens met woorden Zijn naam bekend gemaakt, zeggende 
dat Hij groot van genade en waarheid is (Exodus 34:6). Deze eigen-
schappen zijn nu zó belichaamd in Zijn eniggeboren Zoon, dat deze 
kan zeggen: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Joh 14:9). 

Dat wij hiermee de bevattelijkheid van een onbevooroordeelde Jood 
met een goede kennis van de Schrift niet overschatten, is tenminste 
de mening van de bekendste Engelse theoloog van de vorige eeuw: 
‘Het is duidelijk dat op basis van deze uitleg van logos [woord] de 
proloog een ordelijke gedachtegang geeft die zich naar een hoogte-
punt beweegt. Door het woord van de Here werden alle dingen ge-
maakt. Het manifesteerde zich in de wereld als leven en als het licht 
van openbaring, voor mensen in het algemeen. Maar mensen in het 
algemeen hebben het woord van God niet erkend. Daarop zond Hij 
Zijn woord door Zijn profeten tot Israël, maar ook Israël verwierp het 
Woord, met uitzondering van een trouwe minderheid aan wie het 
Woord recht op zoonschap gaf. Tenslotte concentreerde het licht van 
Gods Woord zich op een individu, zijn unieke Zoon, “de eniggeborene 
van de Vader” (C. H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel). 

Geen gedaanteverwisseling 

Wij weerstaan de verleiding onze lezer verder te volgen, als hij het 
lezen van de evangeliën voortzet – hoe boeiend dit ook zou kunnen 
zijn. Alles wat wij probeerden te bereiken, is ons voor te stellen welke 
indruk de geboorteverhalen zouden kunnen maken op iemand die 
vertrouwd is met de Schrift, maar vrij van Joodse tradities enerzijds 
en kerkelijke dogma’s anderzijds – doordrenkt als deze laatste zijn 
van Griekse filosofische begrippen van ‘wezen’, 'substantie', 'natuur' 
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en dergelijke. Dankzij zijn kennis van de Schrift is onze lezer in staat 
te zien dat de geboorteverhalen, evenals de diepgaande beschouwing 
van Johannes, in het kader daarvan te begrijpen zijn. 

Wat is er tegen om deze verhalen te lezen zoals de schrijvers die ken-
nelijk bedoelden? Zij kiezen dezelfde termen die worden gebruikt om 
van het ontstaan van andere mensen te vertellen: een verwekking, 
zwangerschap, op den duur gevolgd door een geboorte. Hiermee wil-
len zij de lezer klaarblijkelijk laten weten dat Jezus van Nazareth het 
levenslicht heeft gezien te Bethlehem, met God als zijn Vader en als 
moeder een meisje dat nog geen geslachtsgemeenschap met een 
man heeft gehad. Een wonder dat boven alle andere wonderen in de 
Schrift uittorent is dit zeker, een onpeilbaar geheimenis waarover een 
mens alleen kan zeggen wat David eens over het mysterie van Gods 
alomtegenwoordigheid zei: “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te 
verheven, ik kan er niet bij” (Ps 139:6). 

Maar wat weet de hedendaagse lezer die geloof in de waarheid van de 
rest van de evangeliën stelt, dat hij meent dit met een meewarige 
glimlach te mogen lezen, omdat het ontstaan van Jezus van Nazareth 
eigenlijk heel anders was dan wat de door de Geest geleide apostelen 
hebben verteld? Waar krijgt zo iemand de nodige informatie vandaan 
om te kunnen beweren dat – in tegenstelling tot wat de evangelisten 
vertellen over verwekking, zwangerschap en geboorte – wat er eigen-
lijk gebeurde een onvoorstelbare gedaanteverwisseling was: de eeu-
wige God is een mens geworden. Want dat hebben de evangelisten 
juist niet gezegd. Integendeel: Gabriëls verklaring – “daarom zal ook 
het heilige, dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden” (Luc 
1:35) – schrijft Jezus’ unieke status als Gods Zoon geheel en al toe 
aan zijn wonderbaarlijke verwekking. Hebben deze evangelisten, die 
het God heeft behaagd de enige boeken die wij bezitten over de 
komst en het aardse leven van Jezus te laten schrijven, verreweg het 
belangrijkste uit hun geboorteverhalen weggelaten? 

Mens onder andere mensen 

Elke van de vier evangelisten schrijft met een eigen doel voor ogen: 
Marcus geeft de indruk dat hij het getuigenis heeft opgeschreven van 
iemand die met Jezus is rondgegaan (waarschijnlijk Petrus), en die op 
directe en realistische wijze vertelt wat hij gezien en gehoord heeft. 
Matteüs heeft kennelijk een Joodse lezerskring in gedachte, want hij 
laat telkens zien hoe in wat Jezus is en wat Hij zegt en doet oudtesta-
mentische profetieën in vervulling gaan. 

Lucas is de geschiedschrijver, die ooggetuigen heeft ondervraagd 
om, “na alles van het begin af nauwkeurig te hebben nagegaan”, een 



 27

betrouwbaar verslag te schrijven, dat vooral voor de niet-Jood een 
helder beeld zou geven van Jezus’ daden en leer. 
Johannes echter levert, als iemand die in Jezus “een heerlijkheid als 
van de eniggeborene van de Vader” (Joh 1:14) heeft gezien, een bij-
drage waarin veel staat van wat Jezus over zichzelf heeft gezegd. 

Alle vier evangeliën verenigen zich in een voorstelling van een echte 
Mens van vlees en bloed. Hij maakt de ontwikkeling door van baby 
tot kind en van kind tot volwassene, die mensen normaal doormaken. 
“Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijs-
heid, en de genade Gods was op Hem ... En Jezus nam toe in wijsheid 
en grootte en genade bij God en mensen” (Luc 2:40, 52). 

In Jezus’ omgang met anderen is de afwisselende gemoedsbewogen-
heid van een sterke persoonlijkheid te bemerken. Bij sommige gele-
genheden is Hij diep teleurgesteld: “Verstaat u nog niet en begrijpt u 
niet? Hebt u een verhard hart? Hebt u ogen en ziet u niet; hebt u oren 
en hoort u niet?" (Mar 8:17); "… 0 ongelovig geslacht, hoelang zal Ik 
nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u verdragen?” (Mat 17:17) Hij kan ook 
verontwaardigd zijn, zoals wanneer zijn discipelen kinderen bij Hem 
willen wegsturen: “Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk” (Mar 
10:12). Hij kan zelfs toornig worden, zoals wanneer Hij merkt hoe 
ongevoelig Israëls geestelijke leiders zijn voor de nood van mensen 
omdat, bijvoorbeeld, het houden van de sabbatsregels belangrijker 
voor hen is dan de genezing van een mens met een onbruikbare 
hand. Wie, die het gezien heeft, zal ooit de dag vergeten waarop Hij 
de stoelen en tafels van de geldwisselaars omkeerde en alle lieden 
die handel zagen in alles wat een offeraar nodig had, uit de tempel 
dreef als waren ze een kudde schapen? 

Ondanks zijn teleurstelling in zijn volksgenoten wegens hun gebrek 
aan begrip en geloof, leeft Hij sterk met hen mee. Op een moment 
dat Hij grote behoefte heeft alleen te zijn, om het zojuist ontvangen 
droevige bericht van de moord op Johannes de Doper te verwerken, 
merkt Hij dat een menigte Hem is gevolgd om genezen te worden van 
hun kwalen – wat zijn plan dwarsboomt: “En toen Hij uit het schip 
ging, zag Hij een grote menigte en werd met ontferming over hen 
bewogen, omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben” (Mar 
6:34). Hij huilt met Martha en Maria bij het graf van Lazarus. 

Soms stelt Hij vragen over een aandoening zoals een arts dat doet, 
om een helder ziektebeeld te krijgen: “Hoelang is het al, dat dit hem 
overkomt?” (9:21) en: “Ziet u iets?” (8:23). Hij kan verbaasd zijn over 
een situatie die Hij niet had verwacht: “Hij verwonderde Zich over hun 
ongeloof” (6:6). Hij weet hoe het voelt vermoeid te raken door veel 
lopen, en te zwak te zijn om zijn kruispaal te kunnen dragen. 
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Jezus’ menszijn

Met alle eerbied die zijn discipelen hadden voor de Meester die zij 
Leraar en Heer noemden, hebben zij Hem altijd als Mens beschouwd. 
Nergens is dit zo duidelijk als in dat misnoegde verwijt (Matteüs en 
Lucas halen de scherpe kantjes ervan af) op een boot in een zware 
storm: “Meester, trekt U Zich er niets van aan, dat wij vergaan?” Er 
zijn enkele gevallen (na Jezus’ verheerlijking op de berg en na zijn 
gesprek met een engel in Gethsémane), dat mensen eventjes ver-
schrikt van Hem terugdeinzen, als was Hij een bovennatuurlijk we-
zen, maar dit is mogelijk vergelijkbaar met het tijdelijke fenomeen 
van het met heerlijkheid stralende gelaat van Mozes na zijn verblijf 
op de berg in de Sinaï (Marcus 9:15; Johannes 18:6; Exodus 34:30). 

Zijn menszijn is te zien in zijn sterk gevoel van afhankelijkheid van 
zijn Vader: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen 
van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen ... Ik kan van Mijzelf 
niets doen” (Joh 5:19,30). Hij zegt openlijk dat Hij genezingswonde-
ren verricht “door de Geest van God, of “door de vinger van God”. Hij 
vertelt zijn vroegere dorpsgenoten in Nazareth, die sinds zijn vertrek 
veel over zijn genezingen hadden gehoord, en meenden recht te heb-
ben zulke dingen te zien in de plaats waar Hij grootgebracht was, hoe 
Jesaja’s profetie in Hem in vervulling is gegaan: “De Geest van de He-
re is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het 
evangelie te brengen” (Luc 4:18). Hij brengt Lazarus, die al vier dagen 
dood in het graf heeft gelegen, weer tot leven na zijn Vader hierover 
te hebben gebeden, en spreekt openlijk zijn dankbaarheid hierover 
uit: “Vader, Ik dank U, dat U Mij verhoord hebt. Zelf wist Ik, dat U Mij 
altijd verhoort” (Joh 11:41,42). Als Petrus op de Pinksterdag zijn luis-
teraars in herinnering brengt wat zij tijdens Jezus’ werk onder hen 
hadden gezien, schrijft ook hij Jezus’ wonderen toe aan het werk van 
God: “Jezus de Nazoreeër, een man, u door God aangewezen, door 
krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden ver-
richt heeft” (Hand 2:22). Ook in zijn toespraak in het huis van Corneli-
us komt hij hierop terug: “... Jezus van Nazareth, hoe God Hem met 
de heilige Geest en met kracht gezalfd heeft. Hij is rondgegaan, wel-
doende en genezende allen ... want God was met Hem” (Hand 10:38). 

Dat Jezus volledig Mens is, maar dan ook Mens bij uitnemendheid, 
blijkt uit zijn verlangen zijn wil in de dienst van zijn Vader te stellen. 
Iedere oprechte christen heeft het verlangen God te behagen, maar in 
niemand heeft dit zo'n dynamische kracht als in Jezus. Deze drijfveer 
in zijn leven stond opgeschreven in een profetische psalm: “Ik kom; 
in de boekrol is over Mij geschreven; Ik heb lust om uw wil te doen, 
mijn God, uw wet is in mijn binnenste” (Ps 40:8,9; Heb 10:5-7); “Want 
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Ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de 
wil van Hem, die Mij gezonden heeft” (Joh 6:38). Zelfs in zijn worste-
ling in Gethsémane weifelt Hij niet. Aan de bede dat Hem de kruis-
dood bespaard mag worden, voegt Hij toe: “maar niet mijn wil, maar 
laat de uwe gebeuren!” (Luc 22:42). 

Jezus’ menszijn is eveneens te zien in de worsteling die het bereiken 
van zijns levensdoel van Hem eist. Voordat Hij zijn dienst als profeet 
en geneesheer begint, zoekt Hij de eenzaamheid van een woestijn. 
Daar brengt Hij veertig dagen met zijn Vader door, om op de verzoe-
kingen die in de drukke dagen die voor Hem liggen op Hem af zullen 
komen voorbereid te zijn en die met vaste, goed overwogen, voorne-
mens te overwinnen. Dat Jezus veel meer verzoekingen heeft gekend 
dan wat ons uit de selectie van de evangelisten bekend is, blijkt uit 
de mededeling in de Hebreeënbrief: “Want wij hebben geen hoge-
priester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die 
in alle dingen als wij is verzocht geweest, maar zonder te zondi-
gen” (Heb 4:15). Hoe zwaar de strijd was altijd te doen wat God van 
Hem vroeg, blijkt uit de ontroerende blik die de schrijver op Jezus’ 
zielenstrijd in Gethsémane werpt: “Tijdens zijn dagen in het vlees 
heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geof-
ferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit 
zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaam-
heid geleerd uit wat Hij heeft geleden” (Heb 5:7,8). 

Jezus’ besef van afhankelijkheid van zijn Vader komt vóór alles tot 
uitdrukking in zijn sterke vertrouwen. Het is niet toevallig dat Hij zijn 
rede over de pelgrimsreis naar Gods Koninkrijk begint met te zeggen: 
“Zalig de armen van geest” (Mat 5:3). Zijn woorden: “Ik kan van Mij-
zelf niets doen” (Joh 5:30) getuigen ervan dat zijn kracht niet in Hem-
zelf ligt, in de geestelijke voorraden van een sterke, dynamische per-
soonlijkheid, hoe groot deze ook mogen zijn, maar in het onuitputte-
lijke reservoir van Gods kracht waaruit Hij dagelijks put. De schrijver 
van de Hebreeënbrief laat vele geloofsgetuigen, van Abel af tot de tijd 
van de Makkabeeën toe, de revue passeren om hun sterke vertrouwen 
op God te laten zien. Aan het eind van zijn lijst van waardige voor-
beelden noemt hij de Geloofsgetuige bij uitstek: “Laat ons oog daarbij 
alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, 
die, om de vreugde, die vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen 
heeft, de schande niet achtende” (Heb 12:2). Jezus laat de bovenzaal 
achter om naar Gethsémane en zijn kruisiging te gaan met de woor-
den: “Ik ben niet alleen, want de Vader is met Mij” (Joh 16:32). 

Het aardse leven van Jezus, meer dan van wie ook, kan samengevat 
worden in de woorden: “Hij wandelde met God”. Niemand heeft zo’n 
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intieme relatie met God gekend als Hij. Zelfs op twaalfjarige leeftijd 
geeft Hij, in zijn geruststellende antwoord op het verwijt van Jozef en 
Maria, blijk van een uniek besef dat Hij Gods Zoon is. “Waarom hebt u 
Mij gezocht? Wist u niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen van 
mijn Vader?” (Luc 2:49). Later spreekt Hij meestal van God als zijn 
Vader: “Mijn Vader in de hemel” – nooit ‘onze Vader’. In zijn gebeden 
heeft de Vader Hem Zijn genadige voornemens ontvouwd: “Want de 
Vader heeft de Zoon lief en toont Hem alles wat Hij zelf doet” (Joh 
5:20). “Niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Va-
der dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren” (Mat 11:27). 

In dit volledige vertrouwen op zijn Vader, en zijn intense verlangen 
alles te doen wat zijn Vader van Hem vraagt, laat Jezus zien dat Hij 
inderdaad Mens is, en toch veel meer dan een gewoon mens. Soms 
wordt de theoretische vraag gesteld: ‘Was het mogelijk dat Jezus zou 
falen?’ Het voor de hand liggende antwoord hierop moet zijn: ‘Zeker, 
want verzoeking is geen verzoeking als falen bij voorbaat uitgesloten 
is’. Maar een betere vraag zou zijn: ‘Zou het mogelijk zijn voor een 
mens, die ook Gods eniggeboren Zoon is, zo’n diepe verbondenheid 
met zijn Vader te hebben, zo'n sterk vertrouwen op Hem, en zo'n ern-
stig verlangen Hem in alles te behagen, dat Hij alle verzoekingen die 
God zou toelaten zou overwinnen?’ En daarop geeft het evangelie het 
triomfantelijke antwoord – ja, het is gebeurd! 

Geen gespleten persoonlijkheid 

De eeuwen door heerste in het christendom de mening dat Jezus be-
stond uit twee naturen, zijn ‘godzijn’ en zijn ‘menszijn’, onvermengd 
en onveranderd, die naast elkaar bleven bestaan en ongedeeld en on-
gescheiden van elkaar waren. Tegenwoordig hebben veel theologen 
dit dogma verworpen als een onmogelijkheid. ‘Wie het begrijpt, mag 
het verklaren’, merkt A. Jelsma in zijn boek De vergeten kerk op, en 
hij voegt hieraan toe: ‘Twee naturen die niet met elkaar vermengd 
kunnen worden en die tegelijk volstrekt ondeelbaar zijn, dat is non-
sens. En het kan alleen maar absurd genoemd worden, dat de hele 
christenheid tot deze nonsens verplicht werd’. Deze poging Jezus te 
verklaren als deels God en deels Mens ontstond uit een andere opvat-
ting over Jezus’ ontstaan dan de evangelisten. Als het juist is dat Hij 
als God uit alle eeuwigheid naar de aarde is gekomen en een 
‘gedaanteverwisseling’ heeft ondergaan, waardoor Hij er als Mens 
uitzag maar eigenlijk God was, dan brengen de evangelisten ons op 
een dwaalspoor met wat zij vertellen over de werking van de heilige 
Geest in een maagd in Israël. Men wil het geheim van Jezus’ Persoon 
ontrafelen met middelen uit de filosofie, in plaats van in te zien dat 
Hij de door God Verwekte is met een unieke hemelse erfenis. 
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6.   De Knecht van de HERE

De God van onze voorvaders, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. 
(Hand 3:13)

Het moet een zeer ontroerend moment zijn geweest, toen Jezus voor 
het eerst de reeks profetieën in het boek Jesaja las, in het besef dat 
dit alles op Hemzelf betrekking had. Waarschijnlijk wist Hij al van Ma-
ria dat Hij Gods eniggeboren Zoon was, en ook dat Gabriël had ge-
zegd dat Hij als de beloofde Zoon van David Israëls Koning was. Het 
was dus zijn verhoging waarover zijn Vader in de hemel door zijn 
profeet had gesproken: “Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal 
verhoogd, ja, als hoogste verheven zijn” (Jes 52:13). Dit was de heer-
lijkheid waartoe zijn Vader Hem uit liefde had voorbestemd voordat 
de wereld was. Hij was dus ook het Onderwerp van die andere profe-
tie, waar God voor Zijn Knecht de eer Koning van zijn verbondsvolk te 
zijn als niet voldoende beschouwd: “Het is te weinig, dat u Mij tot een 
knecht zou zijn om de stammen van Jakob weer op te richten en de 
bewaarden van Israël terug te brengen: Ik stel u tot een licht voor de 
volken, opdat mijn heil zal reiken tot het einde van de aarde” (49:6). 

Maar Jesaja spreekt hier ook van “de diep verachte, de bij het volk 
verafschuwde, de knecht van heersers” (vs. 7). Wat moet er een 
zwaard door Jezus’ ziel gegaan zijn, toen Hij voor het eerst ontdekte 
dat Hij het was over wie Jesaja schreef: “Hij was veracht en door men-
sen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 
iemand, voor wie men het gezicht verbergt; hij was veracht en wij 
hebben hem niet geacht ... wij echter hielden hem voor een geplaag-
de, een door God geslagene en verdrukte” (53:3,4). Hij moest zichzelf 
geven als een schuldoffer voor velen, en zijn levensbloed uitgieten in 
de dood. Hoe vertroostend is dan de verzekering dat Hij, ondanks 
zijn zeer moeilijke taak, hierin zal slagen! “De Here HERE heeft mij het 
oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet terug-
gedeinsd” (Jes 50:5). 

Zelden in de evangeliën verwijst Jezus met zo veel woorden naar deze 
profetieën, maar dat bewijst niet dat zij geen grote invloed op Hem 
hebben gehad. Bij zijn doop getuigt de Vader van Hem zowel als van 
Zoon als van Knecht: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn 
welbehagen heb” (Mat 3:17). De eerste woorden hebben Jezus onge-
twijfeld aan de profetische psalm herinnerd, waarin God zegt: “Mijn 
zoon bent u, Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken ge-
ven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw bezit” (Ps 2:7,8). De 
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volgende woorden uit de hemel zouden Hem even bekend voorko-
men: “Zie, mijn Knecht ... mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen 
heb” (Jes 42:1), want hiermee leidt God Zijn voornemens aangaande 
Zijn Knecht in. 

Matteüs, die in zijn evangelie veel belangstelling voor de vervulling 
van oudtestamentische profetie toont, plaatst Jezus’ genezingen in 
het licht van de profetie over het lijden van Gods Knecht: “Hij dreef de 
geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij 
allen, opdat vervuld zou worden, wat gesproken werd door de profeet 
Jesaja, toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en 
onze ziekten heeft Hij gedragen” (Mat 8:16,17; Jes 53:4). Met een 
tweede, en langer, citaat ziet de evangelist in de bescheidenheid van 
Jezus’ optreden de vervulling van Jesaja's woorden: “Hij zal niet twis-
ten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem ho-
ren” (Mat 12:17-21; Jes 42:1-4). 

In de eerste drie evangeliën staat een drievoudige aankondiging van 
Jezus aan zijn discipelen van zijn lijden en dood. Hij zegt daarbij: 
“Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten ge-
schreven is, zal aan de Zoon des mensen volbracht worden” (Luc 
18:31). In woorden als “veel moest lijden en verworpen worden ... 
overgeleverd in de handen van mensen en zij zullen Hem ter dood 
brengen ... zij zullen Hem bespotten en Hem bespuwen en Hem gese-
len en doden” blijkt hoe duidelijk in al hun letterlijkheid Jesaja’s be-
schrijving Hem voor ogen staat. 

Het lijden en het sterven van de Knecht heeft in Jesaja verlossende 
betekenis, en dit wordt weerspiegeld in Jezus’ woorden over zijn le-
ven van dienstbaarheid en dood: “Want ook de Zoon des mensen is 
niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn le-
ven te geven als losprijs voor velen” (Mar 10:45). Dit geldt ook voor 
het woord bij de beker van het ‘Avondmaal’: “Want dit is het bloed 
van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van 
zonden” (Mat 26:28). 

Naast het lijden en de offerdood van de Knecht is er ook iets anders 
in Jesaja’s profetie dat Jezus diep getroffen heeft, en wel de beschul-
diging een misdadiger te zijn. Waarom zouden de discipelen, als 
knechten, een betere behandeling van mensen verwachten dan hun 
Heer? Wat die behandeling zou zijn, stond duidelijk opgeschreven: 
“Want Ik zeg u, dat dit woord, dat geschreven is, aan Mij in vervulling 
moet gaan: En Hij is onder de misdadigers gerekend” – een citaat uit 
Jesaja’ vierde Knechtprofetie (Jesaja 53:12). 
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Zo duidelijk zijn Jesaja’ s profetieën, en zo helder Jezus’ toepassing 
ervan op zichzelf, dat de opgestane Heer goede reden had voor zijn 
verwijt aan het adres van zijn discipelen: “0 onverstandigen en tragen 
van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten hebben gesproken! 
Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te 
gaan?” (Luc 24:25). In de daaropvolgende uitleg van het getuigenis 
van het Oude Testament heeft Hij Jesaja’s reeks profetieën aangaan-
de de Knecht van de HERE ongetwijfeld onder hun aandacht gebracht. 

Dankzij Christus’ verdere onderwijs na zijn opstanding, en de invloed 
van de ‘Parakleet’, hebben de apostelen in hun evangelieverkondiging 
over Jezus als Gods Knecht gesproken. Petrus' verklaring van de ge-
nezing van de verlamde aan de poort van de tempel luidt: “De God 
van onze voorvaders heeft zijn Knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt 
overgeleverd”. Hij doet vervolgens een beroep op zijn luisteraars tot 
inzicht te komen en zich te bekeren: "God heeft in de eerste plaats 
voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te ze-
genen, door een ieder van uw af te brengen van zijn booshe-
den” (Hand 3:13). Zelf bedreigd door de Joodse leidslieden die verant-
woordelijk waren voor de dood van de hun door God aangewezen 
Heer, spreken de eerste volgelingen in hun beden over de vijandig-
heid “tegen uw heilige knecht, Jezus, die U gezalfd hebt”. Hun verlan-
gen is zelf van Christus te getuigen, en zij vragen dat tekenen en 
wonderen zullen gebeuren “door de naam van uw heilige knecht Je-
zus” (Hand 4:27,30). 

Christus, als de nederige Knecht van de HERE, is het thema van wat 
lijkt een vroegchristelijke hymne te zijn, die Paulus in zijn brief aan 
de gemeente in Filippi citeert om de leden aan te sporen op het be-
lang van anderen te letten en niet op dat van zichzelf. In plaats van 
eer voor zichzelf te zoeken, stelde Jezus zich op als Dienaar van an-
deren, en heeft Hij omwille van anderen zelfs zijn leven prijsgegeven. 
Daarom heeft God Hem de allerhoogste erenaam ‘Heer’ geschonken, 
om hiermee aan te geven dat alle engelen in de hemel en alle mensen 
op aarde Hem zullen aanbidden. 
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7.   Heer: de naam boven alle naam 

Daarom heeft God Hem ook buitengewoon verhoogd en Hem de naam 
boven alle naam geschonken. (Filippenzen 2:9) 

Mozes leerde het volk Israël hun geloof in God te belijden met de 
woorden: “Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!” (Deut 
6:4). De gemeente van Christus belijdt hetzelfde geloof maar voegt 
hieraan haar geloof in Christus als Heer toe: “voor ons echter is er 
maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en 
één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door 
Hem” (1 Kor 8:6). Evenals in het geloof van Israël zijn alle dingen uit 
God; Hij is de bron van al wat leeft. “Want uit Hem en door Hem en 
tot Hem zijn alle dingen” (Rom 11:36). De nieuwe, geweldige waar-
heid die in het evangelie is bekendgemaakt, is dat Hij Jezus Christus 
uit de doden heeft opgewekt en aan Zijn rechterhand in de hemel la-
ten plaatsnemen met Zijn gezag en de macht over alles. Voortaan 
worden al Gods genadige voornemens met mensen door Christus uit-
gevoerd. 

‘Heer’ (Grieks: kurios) was in de Griekssprekende wereld al lang het 
woord voor een mens met gezag en macht. De titel duidt de heer des 
huizes aan, de meester tegenover zijn slaven, de eigenaar in de gelij-
kenis van een wijngaard, de militaire leider, de man die morele in-
vloed uitoefent, en op den duur de keizer in Rome. Vanwege dit be-
grip van gezag en macht, dat in het woord ligt, hebben de vertalers 
van het Oude Testament kurios gekozen als ‘gelijkwaardig’ aan de 
Hebreeuwse verbondsnaam JHWH – al gaat hiermee toch wel veel van 
de oorspronkelijke betekenis teloor. De schrijvers van het Nieuwe 
Testament vertalen ook andere namen van God in het Oude Testa-
ment met kurios: adon (Matteüs 22: 44); adonai (Matteüs 1:22); en 
elohim (1 Petrus 1:25). Vandaar dat kurios ook de gangbare beleefd-
heidsterm is om iemand aan te spreken (het hedendaagse ‘Heer’, 
‘Sir’, ‘Monsieur’, ‘Herr’): “Heer, wij zouden Jezus wel willen zien”; 
“Heer, zeg mij dan waar u Hem hebt neergelegd”. De gevoelswaarde 
in zulke gevallen hangt uiteraard af van de relatie met de aangespro-
kene: er is een groot betekenisverschil tussen de opmerking van de 
Samaritaanse vrouw: “Heer, U hebt geen emmer”, en Martha’s verdrie-
tige klacht: “Heer, indien U hier geweest was, zou mijn broer niet ge-
storven zijn”. 

De spontane wijze waarop Maria van Magdala op de opstandingsdag 
zegt: “Zij hebben de Heer weggenomen”, of Johannes Petrus vertelt 
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wie het is die aan de oever van het meer staat – “Het is de Heer” – 
toont een al bestaand gebruik onder Jezus’ volgelingen, dat meer is 
dan alleen een beleefdheidsvorm. Dit erkent Jezus met zijn opmer-
king: “U noemt Mij Meester [didaskalos = Leraar] en Heer [Kurios], en 
u zegt dat terecht, want Ik ben het”. 

Jezus is Heer 

De fundamentele geloofsbelijdenis van Christus’ gemeente: “Jezus is 
Heer”, heeft haar oorsprong in de toespraak van Petrus op de Pink-
sterdag in Jeruzalem, die duizenden tot geloof in Christus heeft ge-
bracht. Hij gaat uit van de Persoon die velen van zijn luisteraars had-
den gekend: “Jezus, de Nazoreeër, een man, u door God aangewezen 
door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem verricht 
heeft, zoals u zelf weet” (Hand 2:22). Hij steunt zijn woorden “God 
heeft Hem opgewekt", met een beroep op Psalm 16. Wie is Hij die kan 
zeggen dat zijn verblijf in het graf zo kort van duur zal zijn dat het 
normale ontbindingsproces niet op gang zal komen? Als Petrus aan 
dit getuigenis toevoegt: “Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij 
allen getuigen zijn”, mogen we aannemen dat hij het niet bij een be-
wering laat, maar – met de bijzonderheden van het waar en wanneer 
– vertelt hoe hij en zijn medegelovigen de Heer na zijn opstanding 
herhaaldelijk hebben gezien. 

Na dit alles te hebben verteld – ongetwijfeld veel uitvoeriger dan in 
het zeer beknopte verslag van Lucas – komt Petrus terug op het op-
vallende verschijnsel dat zoveel aandacht heeft getrokken en zo’n 
grote menigte bij elkaar gebracht heeft: de groep mensen die in ver-
schillende talen en op uitbundige wijze Gods heilsdaden grootmaken. 
Dit is de vervulling van de belofte die Jezus vóór zijn hemelvaart had 
gedaan: “Zie, Ik doe de belofte van mijn Vader op u komen. Maar u 
moet in de stad blijven, totdat u bekleed wordt met kracht van om-
hoog” (Luc 24:49). “Nu Hij dan door de rechterhand van God ver-
hoogd is en de belofte van de heilige Geest van de Vader ontvangen 
heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat u en ziet en hoort” (Hand 2:33). 

Hiermee is nog een andere psalm in vervulling gegaan, die anders 
een raadsel was gebleven: “Want David is niet opgevaren naar de he-
mel, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Heer: Zet u aan 
mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voet-
bank voor uw voeten” (Hand 2:33-35). 

Psalm 110

Petrus’ toespraak geeft een voorbeeld van de grote plaats die Davids 
profetie in Psalm 110 in het geloof van de gemeente heeft ingeno-
men. De vele citaten in het Nieuwe Testament van Gods uitnodiging 
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“Zet u aan mijn rechterhand”, laten zien dat dit beschouwd werd als 
de verhoging van Jezus als Heer. Jezus had eens de gelegenheid ge-
bruikt, toen de Farizeeën zich rond Hem verzameld hadden, hier een 
vraag over te stellen: “Wat is uw mening over de Christus [de Messi-
as)? Wiens zoon is Hij?” (Mat 22:42). Zijn luisteraars wisten zonder 
moeite het goede antwoord te geven: “Davids Zoon”, maar de volgen-
de vraag bracht hen in verlegenheid. “Hoe kan David Hem dan door 
de Geest zijn Heer noemen?” 

Om hieruit de conclusie van vele theologen te trekken dat Jezus wei-
nig belangstelling had voor de afkomst van de Messias als de Zoon 
van David, is ronduit absurd. Alsof Jezus geen eerbiedige waardering 
zou hebben gehad voor Gods met een eed bekrachtigde belofte aan 
David, met betrekking tot de Koning die uit zijn vorstenhuis zou 
voortkomen. Een heilsfeit dat de schrijver van Psalm 89 op God loven-
de wijze bezingt, en dat Jesaja eens “de betrouwbare genadebewijzen 
aan David” noemde (Jes 55:3)! Waar het in Jezus’ vraagstelling om 
ging, was dat de Messias niet alleen de Zoon van David is maar ook 
de Zoon van God. De Farizeeën erkenden zijn aardse, maar hadden 
weinig begrip van zijn hemelse afkomst. 

David is in zijn profetische psalm de eer toegekend de eerste te zijn 
in een eindeloze stoet gelovigen die de eeuwen door Jezus als hun 
‘Heer’ hebben beleden. Hoeveel David zelf begreep is niet bekend: 
Jezus’ opmerking dat David “door de Geest” sprak, bevestigt de waar-
heid van de psalm, maar laat de mogelijkheid open dat hij als profeet 
sprak zonder de diepgaande betekenis van zijn woorden te begrijpen. 

Christus’ machtspositie 

De uitnodiging “Zet u aan mijn rechterhand”, kent Christus een grote 
eer toe, die Hij in zijn brief aan de gemeente in Laodicea aangeeft: “Ik 
ben gezeten met mijn Vader op zijn troon” (Op 3:21). Bij zijn verhoor 
had Jezus bevestigd dat Hij inderdaad de Messias was, en voegde 
hieraan toe: “U zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rech-
terhand van de Macht” (Mar 14:62). Gezeten op Gods troon oefent 
Christus met zijn Vader macht uit over alle mensen. Petrus heeft deze 
positie van gezag en macht in gedachte met zijn zinspeling op de 
Psalm: “die aan de rechterhand van God is, naar de hemel gegaan, 
terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn” (1 Pet 
3:22). Paulus ziet in Jezus’ opstanding en verhoging het voorbeeld bij 
uitnemendheid van de werking van de sterkte van Gods macht, “door 
Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechter-
hand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en 
kracht en heerschappij” (Efez 1:20,21). De engel Gabriël had verteld 
dat Jezus de Zoon van God zou zijn vanwege zijn wonderbaarlijke 
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verwekking: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat 
verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden” (Luc 1:35). Na zijn 
opstanding heeft Jezus gezegd: “Mij is gegeven alle macht in hemel 
en op de aarde” (Mat 28:18); en het is deze verheerlijking van Chris-
tus die Paulus in gedachte heeft als hij schrijft dat Hij “door zijn op-
standing uit de doden verklaard [is] Gods Zoon te zijn in kracht” (Rom 
1:4) – wat ook zijn status als Heer aangeeft. 

Wij leven in een samenleving waar het begrip ‘machtsuitoefening’ de 
stekels doet opzetten. Maar de ware christen plaatst zich bereidwillig 
en onvoorwaardelijk onder de heerschappij van Christus als zijn Heer. 
Hij beseft met grote dankbaarheid dat Christus zijn volgelingen uit de 
dode wereld heeft gered, en overgebracht in Gods eeuwige familie, 
door voor hen te sterven. Daardoor heeft Hij hen tot de zijnen ge-
maakt: “Hij die als vrije geroepen werd, is een slaaf van Christus. U 
bent gekocht en betaald” (1 Kor 7:22,23). Geen christen zal moeite 
hebben met het principe van Christus’ volmacht. De moeilijkheid ligt 
in de toepassing ervan, om zich bij het dagelijks besteden van tijd en 
geld, steeds af te vragen wat zijn Heer wil. 

De aangebeden Heer 

Als gevolg van Christus’ verhoging is Hij het voorwerp geworden van 
de verering van zijn volk. Hoe nauw de aanbidding van zijn Persoon 
verbonden is met de Hem uit genade schonken titel Kurios blijkt uit 
Paulus’ woorden: “Daarom heeft God Hem ook buitengewoon ver-
hoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de 
naam van Jezus zich alle knie zou buigen” (Flp 2:9,10). 

De reden voor dit eerbewijs ligt niet in die onbegrijpelijke abstractie 
die men zijn ‘goddelijk wezen’ noemt, maar in zijn door God gegeven 
status. In de visioenen van Johannes wordt God aanbeden door de 
dienaars om Zijn troon als de Schepper van het heelal: “U, onze Here 
en God, bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de 
macht; want U hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd 
het geschapen” (Op 4:11). Christus daarentegen omdat Hij zijn taak 
op aarde, tot de kruisdood toe, op volmaakte wijze heeft volbracht: 
“U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want 
U bent geslacht en U hebt hen voor God gekocht met uw bloed” (5:9); 
en verder: “Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de 
macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de 
heerlijkheid en de lof'” (5:12). 

Dit onverbrekelijk verband tussen Jezus’ gehoorzaamheid, die zelfs 
voor de pijniging en vernedering van een openbare kruisiging niet is 
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teruggedeinsd, stelt Paulus vast met het woord ‘daarom’: “Hij is ge-
hoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft 
God Hem ook buitengewoon verhoogd” (Flp 2:8,9). Gezien een aantal 
zinspelingen in de voorafgaande verzen op Jesaja’s profetieën aan-
gaande de Knecht van de HERE, lijkt dit een herhaling te zijn van het 
slot van de vierde profetie: “Daarom ... zal Hij de talrijken als buit ten 
deel ontvangen” (Jes 53:12, vertaling Korte Verklaring). Dit verband 
wordt ook in de brief aan de Hebreeën gelegd: “Deze ... heeft, na de 
reiniging van de zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan 
de rechterhand van de majesteit in den hoge”; “deze echter is, na één 
offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de 
rechterhand van God” (Heb 1:3; 10:12). 

Zo direct is het verband tussen Jezus’ overwinning en zijn verhoging, 
dat Hij hierover spreekt om zijn volgelingen aan te moedigen: “Wie 
overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook 
Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon” (Op 
3:21). Meer dan welke andere naam of titel ook getuigt ‘Heer’ van 
Christus als de levende realiteit in het leven van zijn dienaar. Hij is 
niet slechts een Figuur in de ver achter ons liggende heilsgeschiede-
nis, maar de Levende die zijn zorg voor zijn volk voortzet aan de 
rechterhand van de Vader. Daarom komen zij tot Hem in hun gebe-
den en hun aanbidding om zijn zegen te vragen, uitziende naar de 
tijd wanneer de gehele wereld Hem de eer zal geven die Hem toe-
komt. 

Zo fundamenteel en veelomvattend is de titel ‘Heer’, dat bepaalde 
aspecten op meer specifieke wijze tot uitdrukking komen in andere 
namen. De relatie van Christus met zijn volk als Heer, ligt in de naam 
‘Hoofd van zijn lichaam’, met de bevoegdheid zijn volk te oordelen in 
de naam ‘Rechter’. In relatie tot de wereld bij zijn wederkomst is Hij 
de Messias, de Gezalfde van de HERE, waarover de profeten spreken, 
de hoogste van alle koningen. 
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8.   De Parakleet 

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Parakleet geven. 
(Johannes 14:16)

Jezus neemt op de vooravond van zijn dood afscheid van zijn intieme 
kring discipelen. Nu moeten zij het harde feit van zijn heengaan be-
seffen en aanvaarden: “Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij u ... 
Waar Ik heenga, kunt u Mij niet volgen” (Joh 13:33,36). 

Hun reactie op dit droeve bericht blijkt uit de noodzaak hen te ver-
troosten: “Laat uw hart niet ontroerd worden; u gelooft in God, geloof 
ook in Mij”. Afscheid is gewoonlijk verlies, maar met dit verlies zal er 
ook grote winst zijn. De discipelen hoeven niet bang te zijn dat zij 
voortaan alleen en eenzaam zullen zijn in een vijandige wereld: “Ik 
zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en 
de wereld ziet Mij niet meer, maar u ziet Mij, want Ik leef en u zult 
leven” (Joh 14:18,19). 

In de loop van dit afscheidsgesprek, dat uitloopt op een afscheidsre-
de – spreekt Jezus telkens weer van zijn terugkomst. Wanneer wij de-
ze beloften nader onderzoeken, blijkt dat Hij niet één keer komt maar 
dat de belofte op vier verschillende wijzen in vervulling gaat. 

In de eerste plaats spreekt Jezus van een terugkomst die zeer binnen-
kort zal plaatsvinden: “Nog een korte tijd en u ziet Mij niet meer, en 
nogmaals een korte tijd en u zult Mij zien” (Joh 16:16). Als Hij merkt 
dat de discipelen zich afvragen wat Hij met deze raadselachtige woor-
den bedoelt, zegt Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, u zult huilen 
en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; u zult u bedroeven, 
maar uw droefheid zal tot blijdschap worden” (vs. 20). Drie dagen na 
zijn kruisiging is Jezus hen weer verschenen: eerst op zijn opstan-
dingsdag aan enkele vrouwen, aan Petrus, aan Cleopas en zijn mede-
reiziger, en in de avond aan tien van de apostelen. Johannes tekent 
later in zijn evangelie de vervulling van de woorden op: “uw droefheid 
zal tot blijdschap worden”: “De discipelen dan waren verblijd, toen zij 
de Heer zagen” (20:20). Daarna hebben zij hem gedurende een perio-
de van veertig dagen herhaaldelijk gezien: “aan wie Hij Zich ook na 
zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen 
lang hun verschijnende en tot hen sprekende over alles wat het Ko-
ninkrijk van God betreft” (Hand 1:3). 

In de tweede plaats spreekt Jezus ook van een terugkomst om de dis-
cipelen nooit meer te verlaten: “Ik kom terug en zal u tot Mij nemen, 
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opdat ook u zijn mag, waar Ik ben” (Joh 14:3). Dit met Jezus voor al-
tijd samen te zijn is zijn verzoek in het gebed dat deze bijzondere 
Paschaviering in de bovenzaal afsluit: “Vader, wat U Mij gegeven hebt 
– Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te 
zien” (Joh 17:24). De echo van deze belofte is ook te horen in Paulus' 
woorden als hij vertelt dat “de Heer zelf zal ... neerdalen van de he-
mel ... en zó zullen wij altijd met de Heer wezen” (1 Tes 4:16,17). 

In de derde plaats belooft Jezus niet alleen tot zijn apostelen te ko-
men, maar in al zijn volgelingen te wonen: “Indien iemand Mij lief-
heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben 
en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen” (Joh 14:23). Aan het 
eind van de laatste van de zeven brieven aan de gemeenten nodigt 
Jezus mensen uit Hem in hun leven te verwelkomen: 

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem 
hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd 
met hem houden. (Op 3:20) 

In de vierde plaats spreekt Jezus, in nauw verband met deze terug-
komst in de Geest, van de komst van de ‘Parakleet’. “En Ik zal de Va-
der bidden en Hij zal u een andere Parakleet geven om tot in eeuwig-
heid bij u te zijn, de Geest van waarheid, die de wereld niet kan ont-
vangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem, 
want Hij blijft bij u en zal in u zijn” (Joh 14:16,17; de belofte wordt 
herhaald in 14:26; 15:26; en 16:7,13). Ook met deze woorden 
spreekt Jezus op raadselachtige wijze, want alleen door de vervulling 
van de belofte zullen de discipelen later begrijpen wat Hij bedoelt. 
Maar de woorden: “Hij blijft bij u” is achteraf gezien een duidelijke 
wenk, want wie zou hiermee bedoeld zijn anders dan Jezus zelf? Wan-
neer Hij dan zegt dat Hij in de toekomst ‘in hen’ zal zijn, geeft Hij op 
bedekte wijze aan dat Hij zelf de ‘andere Parakleet’ is. De juistheid 
hiervan blijkt uit nader onderzoek. 

De samengestelde term parakletos [para = naast, kaleó = roepen] 
werd in het klassieke Grieks en rabbijnse literatuur gebruikt voor ie-
mand die in een gerechtshof naast de beklaagde stond om hem als 
voorspraak en advocaat te verdedigen. Dit is kennelijk de betekenis 
van het woord op de enige andere plaats in het Nieuwe Testament 
waar het voorkomt: “En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een 
voorspraak [parakletos] bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardi-
ge” (1 Joh 2:1). In dit geval echter staat een mens, door zijn zonde 
aangeklaagd, voor Gods troon, waar Christus voor hem pleit. In Jezus’ 
afscheidsrede denkt Hij daarentegen aan het optreden van zijn apos-
telen voor de rechtbanken van deze wereld. In zulke situaties belooft 
Hij hen bijstand te verlenen. 
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Christus’ getuigen 

Jezus had al eerder gesproken van de taak van zijn apostelen als 
evangelieverkondigers, en had hen daarbij gewaarschuwd dat zij zich 
voor de plaatselijke overheid zouden moeten verantwoorden. Hij ver-
zekerde hun herhaaldelijk dat zij in zulke situaties op zijn bijstand 
zouden kunnen rekenen: 

Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de 
gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen; u zult ook 
geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot 
een getuigenis voor hen en voor de volken. Wanneer zij u overleve-
ren, maak u dan niet bezorgd, hoe of wat u spreken moet; want u 
bent het niet, die spreekt, maar het is de Geest van uw Vader, die 
in u spreekt. (Mat 10:17-20) 

In zijn rede op de Olijfberg, tijdens de laatste week van zijn aardse 
leven, vertelt Jezus opnieuw dat het evangelie in de gehele wereld 
gepredikt zal worden, en spreekt Hij weer van het getuigenis van de 
apostelen voor de machthebbers van deze wereld: 

Neem u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe u 
zich zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, die al 
uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. 
(Luc 21:14,15) 

De belofte van de komst van de ‘Parakleet’ stemt hiermee overeen: 
Wanneer de Parakleet komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de 
Geest van waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij ge-
tuigen; en u moet ook getuigen, want u bent van het begin aan met 
Mij. Joh 15:26,27) 

Paulus geeft een treffend voorbeeld van de vervulling van deze belof-
te, als hij in zijn laatste brief vertelt hoe hij voor de keizerlijke recht-
bank moest getuigen: 

Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan ... maar 
de Heer heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door 
mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en alle heidenen 
haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw ver-
lost. (2 Tim 4:16,17) 

Waarschijnlijk was het in de verwachting van een eerder verhoor in 
Rome, dat hij de gemeente in Filippi schreef: 

Daardoor toch is aan het gehele hof en aan alle overigen duidelijk 
geworden, dat ik in gevangenschap ben om Christus’ wil ... Want ik 
weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw geloof en de bij-
stand van de Geest van Jezus Christus. (Flp 1:13,19) 



42 

De Parakleet als Wegwijzer 

Een belangrijke functie van ‘de Parakleet’ zou zijn de apostelen als 
stichters van Christus’ gemeente te onderwijzen. “Dit heb Ik tot u ge-
sproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Parakleet, de heilige 
Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en 
u te binnen brengen alles wat Ik u gezegd heb” (Joh 14:25,26). Een 
heel nieuwe openbaring was met Christus gekomen. Matteüs vertelt: 
“Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en ver-
kondigde het evangelie van het Koninkrijk” (Mat 4:23). Bij andere ge-
legenheden, waarvan de Bergrede een voorbeeld is, sprak Jezus groe-
pen van discipelen toe, en Hij had vele gesprekken met hen, aan tafel 
en in het privé. Veel van wat Hij zei zouden de discipelen uiteraard 
niet kunnen onthouden, maar ‘de Parakleet’ zou hun te hulp komen. 
Een uiterst belangrijk gevolg hiervan is dat de apostelen in staat wa-
ren een betrouwbaar verslag op te stellen van wat Jezus gedaan en 
gezegd had. Matteüs en Johannes waren apostelen, en er is reden te 
denken dat Marcus schreef onder leiding van Petrus. Helaas negeren 
vele theologen in deze tijd de invloed van ‘de Parakleet’ op de evan-
geliën, en zien hierin liever een historisch inconsequente voorstelling 
van het geloof van de vroege gemeente. 

Paulus getuigt in zijn brief aan de Korintiërs van de invloed van ‘de 
Parakleet’ in de apostelen: “Want ons heeft God het geopenbaard 
door de Geest” (1 Kor 2:10). Hij citeert een spreuk over de geest van 
een mens, waardoor hij in staat is zelfonderzoek te doen (Spreuken 
20:27), maar uiteraard niet in staat is achter de diepere gedachten 
van een ander te komen. Zo is het met Gods genadige voornemens: 
wij kunnen deze alleen kennen als Hij ze geopenbaard heeft, en dit 
heeft Hij gedaan aan Zijn apostelen. 

Jezus zei verder dat ‘de Parakleet’ Hem zou verheerlijken (Johannes 
16:14). Pas achteraf konden de apostelen de ontzaglijke betekenis 
van Christus inzien. Een treffend voorbeeld van wat Jezus hiermee 
beloofde, is te zien in Petrus’ rede op de Pinksterdag, gericht zoals 
deze is op de slotconclusie: “Dus moet ook het gehele huis van Israël 
zeker weten, dat God Hem én tot Heer én tot Christus gemaakt 
heeft” (Hand 2:36). Ook voor de Joodse Raad heeft Petrus gesproken 
over de betekenis van de verhoogde Heer voor mensen: “En de be-
houdenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen 
andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behou-
den worden” (Hand 4:12). Ook in hun brieven leggen de apostelen uit 
dat God Zijn Zoon verhoogd en verheerlijkt heeft, en Hem de naam 
boven alle naam geschonken. 
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In zijn belofte van de bijstand van de Geest sprak Jezus soms van “de 
Geest van uw Vader”, ook van “de heilige Geest”, en zei ook: “Ik zal u 
mond en wijsheid geven” (Mat 10:20; Luc 12:12; 21:15). Hij vertelde 
de discipelen in de bovenzaal dat God ‘de Parakleet’ zou zenden, en 
zei ook dat Hij dit zelf zou doen. Toen de eerste gelovigen in Jeruza-
lem in geestvervoering raakten, verklaarde Petrus dit met de woor-
den: “Nu Hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en de be-
lofte van de heilige Geest ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, 
wat u en ziet en hoort” (Hand 2:33). Jezus is tot zijn volk gekomen 
om zijn gemeente te bouwen. 
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9.   De Eerstgeborene 

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ge-
hele schepping. (Kolossenzen 1:15) 

Het woord zegt het al: ‘de eerstgeborene’ is een familiewoord, waar-
mee het eerste kind of de eerste zoon werd bedoeld. “Zij (Maria) baar-
de haar eerstgeboren zoon” (Luc 2:7). De tijd komt wanneer andere 
volken op aarde opgenomen zullen worden in Gods familie, waaron-
der Israël al de eerste plaats ingenomen heeft. Mozes moest Farao 
vertellen dat hij Israël vrij moest laten gaan, met als reden: “Israël is 
mijn eerstgeboren zoon” (Ex 4:22). Om dezelfde reden zal God in de 
eindtijd Israël weer uit vele landen bijeenbrengen: “Zie, Ik breng hen 
uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden 
[windhoeken] van de aarde ... Want Ik ben Israël tot een vader, en 
Efraïm is mijn eerstgeborene” (Jer 31:8,9). 

Gewoonlijk had de eerstgeborene het voorrecht een dubbel deel van 
de erfenis te erven: “want deze is de eersteling van zijn kracht: hem 
behoort het eerstgeboorterecht” (Deut 21:17). Ezau verbeurde dit 
voorrechte, wegens gebrek aan belangstelling, vandaar het vermaan 
in de Hebreeënbrief: “Laat niemand onverschillig zijn, als Ezau, die 
voor één spijze [één enkele maaltijd] zijn eerstgeboorterecht ver-
kocht” (Heb 12:16). Jakob, de vader van de twaalf stammen, zei van 
Ruben: “mijn eerstgeborene ben je, mijn sterkte en de eersteling van 
mijn kracht” (Gen 49:3). Maar ook hij verloor zijn voorrecht, en de 
twee kleinzonen van Jakob, Efraïm en Manasse, elk met een eigen ge-
bied in het land, ontvingen samen het dubbele deel van Jozef. 

Onder de vele zonen die uit de lijn van David zouden voortkomen, 
zou er Eén zijn die tegelijkertijd Gods Zoon zou zijn: “Ik zal Hem tot 
Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn” (2 Sam 7:14). Aan Hem komt 
het eerstgeboorterecht toe: “Hij zal tot Mij zeggen: U bent mijn Va-
der, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, Ik zal Hem tot een eerstge-
borene stellen, tot de hoogste van de koningen van de aarde” (Ps 
89:27,28). 

Paulus zegt van Christus: “Hij is het begin, de eerstgeborene uit de 
doden” (Kol 1:18). God is bezig uit de mensheid een familie van on-
sterfelijke en volmaakte kinderen te vormen. Christus, opgewekt op 
de derde dag, is de eerste en voornaamste in deze familie. Evenals 
Jakob zijn eerste zoon zijn ‘eerstgeborene’ en ‘eersteling’ noemde, 
zo zegt Paulus van Christus dat Hij de Eersteling is van de ontslape-
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nen (ingeslapenen, gestorvenen). Zoals de allereerste schoof uit het 
graanveld die naar het heiligdom werd gebracht, is Jezus de Verte-
genwoordiger van de grote oogst die op de opstandingsdag in de 
eindtijd binnengebracht zal worden. 

De woorden “de eerstgeborene van de gehele schepping” hebben in 
dit verband betrekking op wat Paulus op een andere plaats ‘een nieu-
we schepping’ noemt. Het boek Openbaring noemt in de aanhef 
Christus als “de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en 
de overste van de koningen van de aarde” (Op 1:5). In zijn brief aan 
Laodicea noemt Jezus zich “de getrouwe en waarachtige getuige, het 
begin van Gods schepping” (Op 3:14). In Hem krijgt de nieuwe schep-
ping voor het eerst gestalte. 

‘Begin’, ‘Eerstgeborene’, ‘Eersteling’ geven alle Christus aan als de 
voornaamste onder alle zonen die bestemd zijn gelijkvormig te wor-
den aan zijn beeld, “opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele 
broeders” (Rom 8:29). 
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10.   De laatste Adam 

De eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam een 
levendmakende geest. (1 Korintiërs 15:45) 

Adam en Christus staan in de Bijbel tegenover elkaar als twee hoofd-
figuren. Adam is de eerste en de vertegenwoordiger van de mens-
heid, de natuurlijke schepping. In Christus is voor het eerst een nieu-
we en volmaakte mensheid zichtbaar geworden. 

In zijn brief aan de Romeinen trekt Paulus een uitvoerige parallel tus-
sen de twee. Wat zij hebben gedaan heeft in beide gevallen verschil-
lende, maar zeer verstrekkende, gevolgen voor anderen. 

Adam is ongehoorzaam geweest aan een gebod waaraan God de 
doodstraf had verbonden: “want op de dag, dat u daarvan eet, zult u 
voorzeker sterven” (Gen 2:17). Met zijn overtreding vallen ook allen 
die uit hem zijn voortgekomen onder hetzelfde vonnis: “Daarom, zo-
als door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de 
zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, om-
dat allen gezondigd hebben” (Rom 5:12). In Paulus’ uiteenzetting is 
Adam schuldig aan zonde, ongehoorzaamheid en overtreding, met 
als gevolg het aanmerken van zeer velen als zondaars, Gods veroor-
deling en het sterven van velen. 

Daartegenover stelt Paulus de gehoorzaamheid van Christus, met de 
zegenrijke gevolgen van Gods gave van leven en de vrijspraak van 
zeer velen van zonde en schuld. Adam werd geschapen met een ko-
ninklijke bestemming: “opdat zij heersen over de gehele aarde” (Gen 
1:26). Door zijn ongehoorzaamheid is hij zelf onder de heerschappij 
van de dood gekomen. Door deelname aan de zegen die God aan 
Christus geschonken heeft, zullen allen die in doop en Avondmaal 
met Hem verbonden zijn “leven en als koningen heersen door de ene, 
Jezus Christus” (Rom 5:17). Vanwege zijn heerlijke bestemming bij 
zijn schepping, noemt Paulus Adam dus “een beeld van de komende”. 

Dit contrast dient als uitgangspunt voor Paulus’ uitleg van lichamelij-
ke opstanding: “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in 
Christus allen levend gemaakt worden” (1 Kor 15:22). Tegenover de 
Griekse voorstelling van een lichamelijk bestaan nu en een lichaam-
loos leven na het sterven, stelt de apostel het ene soort lichaam nu 
en een ander soort lichaam in de toekomst: “is er een natuurlijk li-
chaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam” (vs. 44). 
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Adam is het oerbeeld van het natuurlijke lichaam: “Zo staat er ge-
schreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel” (Gen 1:45). 
Met deze woorden verwijst Paulus naar de woorden in Genesis: “Toen 
formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies 
de levensadem in zijn neus; zó werd de mens tot een levend we-
zen” (Gen 2:7). Hij kwalificeert het tegenwoordige lichaam als vergan-
kelijk, zwak, oneervol en stoffelijk. 

Christus is op zijn opstandingsdag het Begin van een nieuwe lichame-
lijkheid: “En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, 
zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen” (1 Kor 1:49). De ver-
andering die Hij zelf ervaren heeft zal Hij, als de levendmakende 
Geest, anderen schenken “bij zijn komst ... in een ondeelbaar ogen-
blik, bij de laatste bazuin” (vzn 23,52). Vandaar Paulus’ sterke verlan-
gen naar de verschijning van Christus, “die ons vernederd lichaam 
veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig 
wordt, naar de kracht, waarmee Hij ook alle dingen Zich kan onder-
werpen” (Flp 3:21). 
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11.   De Steen 

De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, is tot een hoeksteen 
geworden. (Psalm 118:22) 

Wat is een steen? We kunnen denken aan een deels in de grond zit-
tende steen, waarover de onoplettende wandelaar struikelt en vervol-
gens op de grond valt. Er is ook de hoeksteen, die de belangrijke 
functie heeft twee muren van een gebouw te verenigen en samen te 
houden. Bovenop een bouwwerk is er de sluitsteen, de middelste 
steen van een gemetselde boog, die voorkomt dat het bouwwerk in-
stort. Dan is er de losse grote steen, die met verpletterende kracht 
van de steile berghelling stort. Al zulke stenen, met nog andere, ko-
men in figuurlijke zin voor in verscheidene oudtestamentische profe-
tieën, en worden in het Nieuwe Testament op Christus toegepast. 

In een tijd van grote vrees dat het leger van het machtige Assyrische 
Rijk het land zou binnenvallen, roept de profeet Jesaja Israël op te 
vertrouwen op de HERE. Doet het dat, dan zal Hij een veilige burcht 
voor Zijn volk zijn; maar doet het dat niet, dan zal Hij als een steen 
worden waarover men struikelt en ten val komt. Ook Christus is oor-
zaak van heil of onheil, schrijft Petrus, afhankelijk van de houding 
van mensen ten opzichte van Hem: “U dan, die gelooft, geldt dit kost-
bare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen ... is een steen des 
aanstoots en een rots van ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun 
ongehoorzaamheid aan het woord, stoten” (1 Pet 2:7,8; Jes 8:14,15). 

Als de Joden niet zo ingenomen waren geweest met hun eigen presta-
ties, hadden zij beter ingezien hoe belangrijk het is op God te ver-
trouwen, zegt Paulus. Juist vanwege hun wettische mentaliteit hebben 
zij Jezus als hun Heiland verworpen. Hij geeft zelf antwoord op zijn 
vraag, waarom Israël niet tot een rechte relatie met God is gekomen: 
“Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende wer-
ken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals ge-
schreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots 
van ergernis” (Rom 9:32,33). De apostel komt op dit beeld terug bij 
zijn bespreking van Israëls toekomst: “Ik vraag dan: zij zijn toch niet 
zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten?” (Rom 11:11). Weer beant-
woordt hij zijn eigen vraag, nu met een nadrukkelijk “Volstrekt niet!”. 
Israël, dat wel gevallen is, zal niet voor altijd op de grond blijven lig-
gen maar zal, als de Verlosser komt, weer opstaan. 

Evenals God en Christus als een steen kunnen zijn, waarover de onge-
lovige struikelt, kunnen zij ook als een hoek- of sluitsteen in een ge-
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bouw zijn, waarop de gelovige bij het bouwen van zijn leven kan ver-
trouwen. Dit verklaart de combinatie zowel door Petrus als Paulus van 
Jesaja's twee teksten over een struikelsteen en een hoeksteen: 

Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots van ergernis, 
en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 
(Rom 9:33; 1 Pet 2:6-8) 

Onkundige bouwlieden 

Steenhouwers hebben in de groeve een prachtige hoeksteen gemaakt 
die zeer geschikt is voor de sterkte van het gebouw. Maar als hij naar 
het bouwterrein wordt gebracht, blijkt dat de bouwers hun eigen ont-
werp hebben, want zij laten hem als niet passend voor hun doel lig-
gen. De Joden zagen hierin een profetie van het herstel van hun natie, 
en de woorden: “Alle volken omringden mij ... zij omringden mij, ja, 
zij omsingelden mij” (Ps 118:10-12) herinneren inderdaad aan Nehe-
mia’s verslag van het herbouwen van Jeruzalem en de tempel: “Toen 
al onze vijanden dat gehoord hadden, werden al de volken om ons 
heen bevreesd en zeer terneergeslagen, en erkenden, dat dit werk 
met de hulp van onze God gedaan was” (Neh 6:16). Maar Jezus past 
de woorden op zichzelf toe als slot van de gelijkenis van de onrecht-
vaardige pachters: “Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen, 
die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen ge-
worden; door de Here is dit gebeurd, en het is wonderlijk in onze 
ogen? Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk van God van u zal wegge-
nomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de 
vruchten daarvan opbrengt” (Mat 21:42,43). 

De steen wordt een berg 

Buitenlanders verbazen zich soms vanwege het aantal plaatsnamen in 
ons lage Nederland met ‘berg’ erin: Driebergen, Zevenbergen, Bergen
-op-Zoom, en andere. Bij iemand die Nederland niet kent zou een 
landkaart de indruk kunnen wekken dat wij in bergachtig gebied wo-
nen! Zou een psycholoog enig verband kunnen vaststellen tussen on-
ze kennelijke fascinatie voor bergen en de mentaliteit van de Babylo-
niërs, die ook op een modderige vlakte woonden? Want zij bouwden 
hoge tempeltorens, die alleen toegankelijk waren door vele trappen 
te beklimmen, en noemden deze: ‘de tempel van de Grote Berg’, en 
‘het huis van de Grote Berg van de landen’, en zij die daarin dienden: 
‘priesters van de Grote Berg’. Hierin ligt de strekking van Jeremia’s 
profetie over de ondergang van Babel: “Zie, Ik zál u! u berg van het 
verderf [verwoestende berg], luidt het woord van de HERE, die de ge-
hele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en 
u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand, en 
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men zal van u geen steen nemen voor een hoek noch een steen voor 
fundamenten, want een eeuwige woestenij zult u zijn” (Jer 51:25,26). 

Deze achting voor bergen geeft het droomgezicht van Nebukadnezar, 
koning van Babel, nog extra betekenis. Hij zag een reusachtig beeld, 
gemaakt van goud, zilver, koper, ijzer en leem, een symbolische 
voorstelling van de achtereenvolgende wereldrijken van Babel, de Me-
do-Perzen, de Grieken en Rome. Terwijl hij naar dit opvallende stand-
beeld keek, zag hij ook hoe het tot stofdeeltjes werd vermalen, zoals 
Daniël hem later vertelde: “juist zoals u gezien hebt, dat zonder toe-
doen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ij-
zer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde” (Dan 
2:45). Daarmee maakte God de vernietiging van alle menselijke Rij-
ken bekend, om plaats te maken voor Zijn Koninkrijk “dat in eeuwig-
heid niet zal te gronde gaan”. 

Naar aanleiding van zijn citaat over de steen die de bouwlieden had-
den afgekeurd, zegt Jezus verder: “En ieder, die op die steen valt, zal 
verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen” (Luc 
20:18). Het eerste deel van deze uitspraak is weer een zinspeling op 
Jesaja’s struikelblok. De mens die hierover valt is zelf verantwoorde-
lijk voor het onheil dat over hem komt. Met het tweede deel verwijst 
Jezus naar de Steen die een eind zal maken aan alle Rijken van deze 
wereld. Daarmee geeft Jezus aan dat Hij de Koning is die van God 
komt, en in de toekomst alle menselijke Rijken op aarde als kaf zal 
wegvagen om plaats te maken voor het eeuwige Koninkrijk van de 
God van hemel en aarde. 
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12.   Het beeld van God 

De afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. 
(Hebreeën 1:3) 

Er zijn in het Nieuwe Testament vier namen van Christus die Hem 
zien als de zichtbare afbeelding van de Vader, “die geen van de men-
sen gezien heeft of zien kan” (1 Tim 6:16). 

Een van deze namen (morphe ̄) is vertaald met ‘gestalte’: “Die, in de 
gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft 
geacht” (Flp 2:6). Dit zijn mogelijk regels van een vroegchristelijk 
lied, dat de nederige dienstbaarheid van Christus bezingt in contrast 
met de eerste mens. Want ook Adam was in de gestalte van God, ge-
tuige de woorden waarop hier gezinspeeld wordt: “Laat Ons mensen 
maken naar ons beeld, als onze gelijkenis” (Gen 1:26). Adam heeft 
zichzelf wel iets willen toe-eigenen, en is bezweken voor de verlei-
dende suggestie: “U zult als God zijn, kennende goed en kwaad” (Gen 
3:5). Christus daarentegen zocht niets voor zichzelf, maar diende in 
zijn leven mensen en gaf zijn leven prijs om hen uit hun nood te red-
den. Zoals Jesaja in zijn ‘Knechtprofetie’ had voorzegd, ‘ontledigde’ 
Jezus zich door zijn ziel (leven) uit te gieten in de dood (Jesaja 53:12) 

Een andere naam (eikōn) is het beeld van God. Paulus illustreert de 
betekenis van het evangelie als de openbaring van Gods heerlijkheid 
met een contrast tussen Mozes en Christus. De stralende heerlijkheid 
van God die Mozes op de berg Sinaï had gezien, werd weerspiegeld 
op zijn gezicht, zodat zijn volksgenoten bang waren, en hij bij zijn 
terugkeer in het legerkamp een sluier droeg – een tekenende illustra-
tie van de beperking van het in de Sinaï gesloten verbond. Ook in 
Christus is de heerlijkheid van God te zien en zijn volgelingen weer-
spiegelen dit op hun beurt: “En wij allen, die met een aangezicht, 
waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weer-
spiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heer-
lijkheid” (2 Kor 3:18). Er zijn helaas anderen, “met blindheid gesla-
gen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie van de 
heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is” (2 Kor 4:4). 

Paulus leidt een heel belangrijke beschrijving van de betekenis van 
Christus in Gods raadsplan in met de woorden: “Hij is het beeld van 
de onzichtbare God” (Kol 1:14). De verheven majesteit van God, die 
voor mensen ontoegankelijk moet zijn, is zichtbaar in Zijn Zoon. 
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In de brief aan de Hebreeën wordt Christus beschreven als “de afstra-
ling van zijn heerlijkheid” (Heb 1:3). Deze term (Grieks: apaugasma) 
moet gezien worden, overeenkomstig wat Paulus zegt van Christus 
als het beeld van God, als een weerspiegeling van Gods heerlijkheid. 
Jezus zei eens: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Joh 
14:9), want in Hem is de liefde van God voor mensen zichtbaar ge-
worden. 

De schrijver van de Hebreeënbrief voegt aan deze beschrijving toe: 
“en de afdruk van zijn wezen” (Heb 1:3). Afdruk (Grieks: charakter) is 
de indruk die wordt gemaakt door een zegel of stempel op was of 
metaal, en heeft zo de betekenis gekregen van een exact of getrouw 
replica. De eigenschappen van God zijn in Zijn Zoon gereproduceerd. 
Zoals Johannes zei: “Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijk-
heid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waar-
heid ... Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon ... die 
heeft Hem doen kennen” (Joh 1:14,18). 
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13.   De Rechter 

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel 
aan de Zoon gegeven. (Johannes 5:22) 

Paulus verdeelt de gehele mensheid in twee categorieën. Er zijn dege-
nen die zonder kennis van God en Zijn wil hebben geleefd, en daar-
om bij hun sterven geen toekomst hebben: “Want allen, die zonder 
wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan” (Rom 
2:12). Daartegenover zijn er mensen die vanwege hun kennis, en de 
verantwoordelijkheid die deze op hen legt, rekenschap voor hun 
Rechter moeten afleggen: “allen, die onder de wet gezondigd hebben, 
zullen door de wet geoordeeld worden”. Deze tweede categorie kan 
dus ook verder verdeeld zijn in hen die bij die gelegenheid veroor-
deeld zullen worden en hen die gerechtvaardigd zullen worden dat 
wil zeggen: vrijgesproken van alle zonde en schuld en verwelkomd in 
Christus’ Koninkrijk. Paulus voegt hieraan toe dat dit oordeel van God 
plaats zal vinden op een bepaalde tijd in de toekomst: “op de dag, 
dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evange-
lie, door Christus Jezus” (Rom 2:16). 

Niet alleen in het Oude maar ook in het Nieuwe Testament is God Zelf 
de Rechter. Hij zal de wereld oordelen (Romeinen 3:6). Hij zal zonder 
aanzien van de persoon oordelen over wat eenieder gedaan heeft (1 
Petrus 1:17). Hij is “de Rechter over allen” (Hebreeën 12:23). Het tri-
bunaal waar wat een mens is uit de verborgenheid aan het licht komt, 
en waar zijn eeuwige toekomst wordt bekendgemaakt, is Gods rech-
terstoel: “Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel 
van God ... Zo zal dan een ieder van ons [gelovigen] voor zichzelf re-
kenschap geven aan God” (Rom 14:10,12). 

Evenals God Zijn Zoon verhoogd en verheerlijkt heeft, door Hem de 
naam of titel ‘Heer’ te schenken (Filippenzen 2:9-11), zo heeft Hij 
Hem ook waardig gekeurd Rechter over alle mensen zijn. “Want ook 
de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de 
Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren ... En 
Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de 
Zoon des mensen is” (Joh 5:22,23,27). Dit feit moest centraal staan in 
het evangelie van de apostelen: “Hij heeft ons geboden het volk te 
prediken en te betuigen, dat Hij het is, die door God is aangesteld tot 
rechter over levenden en doden” (Hand 10:42). Vandaar dat het tribu-
naal, dat op een plaats beschreven wordt als “de rechterstoel van 
God” ook Christus’ rechterstoel is: “Want wij moeten allen voor de 
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rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder zal weg-
dragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, in overeenstemming met 
wat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Kor 5:10). 

In zijn gelijkenis van het onkruid in een akker leert Jezus dat de 
scheiding tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen niet eerder dan 
op de dag van het oordeel zal plaatsvinden. Terzelfdertijd geeft Hij in 
zijn verklaring hiervan aan, dat Hij dit zelf zal doen met de hulp van 
de engelen die in zijn dienst staan: “De Zoon des mensen zal zijn en-
gelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 
zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen 
hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tan-
dengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het 
Koninkrijk van hun Vaders (Mat 13:41-43). 

In de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes is Jezus de Bruidegom 
die onwaardige volgelingen de toegang tot het huwelijksfeest weigert 
(Matteüs 25:12). Hij is ook de heer des huizes, die op reis gaat en na 
een lange tijd naar huis terugkeert, en de dienst van zijn slaven tij-
dens zijn afwezigheid beoordeelt en beloont. Hij is ook het onder-
werp van de gelijkenis van de ponden: “Een man van hoge geboorte 
trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in 
ontvangst te nemen” (Luc 19:12). Bij zijn terugkomst brengen zijn 
slaven verslag uit van wat zij hebben gepresteerd, en overeenkomstig 
hiermee worden trouwe slaven beloond met taken van regeringsver-
antwoordelijkheid. 

De scheiding van schapen en bokken, die het sluitstuk vormt van Je-
zus' redevoering op de Olijfberg, is geen gelijkenis maar eerder een 
beeldrijke voorstelling van het laatste oordeel. De Rechter is tevens 
Koning, een combinatie van functies die Israël van oudsher kende: 
“Een koning, op de rechterstoel gezeten, weet al met zijn ogen al het 
boze te schiften” (Spr 20:8). In zijn gelijkenissen van het Koninkrijk 
had Jezus gesproken van de scheiding tussen rechtvaardigen en on-
rechtvaardigen bij “de voleinding van de wereld”. Hier vindt het oor-
deel plaats bij de komst van de Koning, die plaats neemt op de Hem 
gegeven troon van David in Jeruzalem (Lucas 1:32). “Wanneer dan de 
Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, 
dan zal Hij plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid” (Mat 
25:31). Jezus had al eerder gezegd wat Hij bij zijn terugkomst zou 
doen: “En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij 
zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het 
ene uiterste van de hemel tot het andere” (Mat 24:31). Het zijn dus 
dezen, vergaderd uit ‘alle volken’ die als rechtvaardigen en onrecht-
vaardigen worden gescheiden. 
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Het criterium dat hun eeuwige toekomst bepaalt, is wat zij voor hun 
Heer hebben gedaan. Als sommige van de rechtvaardigen hun ver-
wondering uitspreken, aangezien zij Hem nooit hebben gezien, ver-
klaart Hij zijn raadselachtige woorden door te zeggen dat wat zij voor 
zijn volk – zelfs “één van deze mijn minste broeders” – hebben ge-
daan zij ook voor Hem hebben gedaan, en daarom worden zij 
‘beloond’. 

In het evangelie naar Johannes is Christus’ oordeel niet alleen maar 
een zaak voor de toekomst. Ook hier zal er een dag van oordeel in de 
eindtijd zijn: “het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen 
op de jongste dag” (Joh 12:48). Dit komt overeen met Jezus’ belofte, 
tot driemaal toe, in zijn rede na de spijziging van duizenden mensen: 
"Ik zal hem opwekken op de jongste dag" (Joh 6:39,44,54). Maar het 
gevolg van Jezus’ eerste komst is ook het voltrekken van oordeel: 
“Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, 
zien mogen, en wie zien, blind worden” (Joh 9:39). De aanwezigheid 
van Jezus onder zijn volk dwong mensen hun positie ten opzichte 
van Hem te bepalen. Het was een bijzonder voorrecht te zien wat nie-
mand anders ooit gedaan had en te luisteren naar Gods allergrootste 
Profeet; en dat voorrecht bracht onvermijdelijk een verantwoordelijk-
heid mee, te geloven of niet te geloven. De evangelist geeft het treu-
rige gevolg voor Israël aan, als hij in zijn inleiding zegt: “Hij kwam tot 
het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Joh 1: 11). Hij 
vertelt ook waarom de komst van Christus, die een rijke zegen aan 
Israël had kunnen brengen, een noodlottig gevolg heeft gehad: “Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren 
slecht” (Joh 3:19). 

Evenals met andere namen en titels van Christus, geeft ‘Rechter’ de 
grote eer aan die de Vader zijn Zoon geschonken heeft. Terzelfdertijd 
spoort de naam zijn discipelen aan actief te zijn in de dienst van Hem 
“die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn ver-
schijning als op zijn koningschap” (2 Tim 4:1). 
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1.   De Zoon des mensen 

Jezus noemt zichzelf meestal ‘Zoon des mensen’ 

De bewoording ‘Zoon des mensen’ is van bijzondere betekenis, om-
dat dit de titel is waar Jezus zelf de voorkeur aan gaf. Anderen, ook 
de evangelisten, noemden Hem nooit ‘Zoon des mensen’, maar Hij 
gebruikte bijna altijd deze benaming van zichzelf. We zien dat in Mat-
teüs 32, in Marcus 14, in Lucas 26 en in Johannes 12 keer. Zelfs op 
een van de belangrijkste ogenblikken van zijn leven, toen Petrus na-
mens de andere discipelen de belijdenis uitsprak dat Hij de Christus 
(Messias) en, volgens Matteüs, de Zoon van God is, bleef Hij bij de 
aanduiding van zichzelf als ‘Zoon des mensen’: 

Maar u, wie zegt u, dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei: U bent de 
Christus. En Hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover te 
spreken. En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel 
moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de over-
priesters en de schriftgeleerden. (Mar 8:29-31) 

De betekenis van ‘Zoon des mensen’ 

Wat betekent deze titel? In de eerste plaats komt hij overeen met het 
woord barnasja in het Aramees (de omgangstaal van de Joden in het 
land in Jezus’ tijd) als omschrijving voor ‘mens’, zoals blijkt uit het 
parallellisme in Psalm 144:3: 

HERE, wat is de mens, dat U op hem let, of het mensenkind, dat U 
acht op hem slaat? 

‘Mensenkind’ is kennelijk synoniem met ‘de mens’, zoals blijkt uit het 
gebruik in Psalm 36:8: “Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; 
daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugels”. 
Verder had ‘kind’ of ‘zoon’ een figuurlijke betekenis. Men karakteri-
seerde een mens door hem of haar een ‘zoon’ of ‘kind’ van zijn of 
haar meest kenmerkende eigenschap of vorm van gedrag te noemen, 
zoals in deze voorbeelden uit het Nieuwe Testament: 

Deel 2 
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“De zoon van het verderf” (Judas) Johannes 17:12 
“zoon van de vertroosting” (Barnabas) Handelingen 4:36 
“kinderen van de ongehoorzaamheid” Efeziërs 2:2 
“kinderen van de toorn” Efeziërs 2:3 
“kinderen van het licht” Efeziërs 5:8 
“kinderen van de vervloeking” 2 Petrus 2:14. 

Zo bezien is een ‘zoon des mensen’ – of ‘mensenzoon’ – iemand die 
in zijn wezen een mens is en die het wezen van de mens belichaamt. 
Over het Bijbelse beeld van het wezen van de mens valt niet te twijfe-
len: door de ongehoorzaamheid van Adam is hij als zondaar sterfelijk 
– hij is uit stof (stoffelijk) en tot stof zal hij terugkeren: 

In het zweet van uw aanschijn zult u brood eten, totdat u tot de 
aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof 
bent u en tot stof zult u terugkeren. (Gen 3:19) 

Dit vonnis geldt voor alle nakomelingen van Adam “omdat allen ge-
zondigd hebben”: 

Zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en 
door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorge-
gaan, omdat allen gezondigd hebben. (Rom 5:12). 

Door zich ‘Zoon des mensen’ te noemen, gaf Jezus aan dat ook Hij 
een sterfelijke zoon van Adam was (zie ons boek Adam & Christus). 
Hij deelde in de volste zin de natuur en het lot van de mensen. Lucas 
maakt dit duidelijk door in zijn geslachtsregister terug te gaan tot 
Adam: Jezus was... “een zoon, naar men meende, van Jozef ... de 
zoon van Seth, de zoon van Adam” (Luc 3:23-38). De brief aan de He-
breeën bevestigt dit: 

Omdat nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook 
Hij op dezelfde wijze daaraan deel gekregen. (Heb 2:14) 

De mens beheerder van Gods Schepping 

Maar dit is lang niet de volledige strekking van deze titel, evenmin als 
met de sterfelijkheid van de mens alles is gezegd wat Gods doel met 
de mens betreft. Oorspronkelijk dacht Hij hem een eervolle en zeer 
verantwoordelijke positie in Zijn scheppingswerk toe: 

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelij-
kenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het ge-
vogelte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en 
over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. (Gen 1:26) 

De mens werd bestemd tot heerschappij, als Gods beheerder, over 
Zijn schepping – maar door de zonde heeft Adam deze eervolle posi-
tie verloren. Dit verlies is echter niet definitief: in een van de belang-
rijkste passages in verband met de ‘Zoon des mensen’, en die Jezus’ 
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gebruik hiervan zeker beïnvloed heeft, overpeinst David de bestem-
ming van de mens: 

Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren, die U bereid hebt: 

Wat is de mens, dat U hem gedenkt, 
en het mensenkind (de mensenzoon) dat U naar hem omziet? 
En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen (SV) 

en hem met heerlijkheid en luister gekroond. 
U doet hem heersen over de werken van uw handen, 
alles hebt U onder zijn voeten gelegd. (Psalm 8:4-7) 

David ziet de kloof tussen de mens, zoals hij is – niet waardig dat 
God Zich met hem bemoeit – en zijn oorspronkelijke bestemming. 
Maar hij spreekt over deze bestemming niet als van iets dat de mens 
voorgoed verbeurd heeft, maar als van iets dat nog steeds voor hem 
weggelegd is, al weet hij niet hoe die te bereiken is. 

Jezus de Koning over Gods schepping 

Wanneer Jezus zich ‘Zoon des mensen’ noemt, wijst Hij erop dat Hij 
bestemd is heerschappij uit te oefenen, als Gods toekomstige Ko-
ning, over Gods schepping. Dit was ook de strekking van een andere 
passage uit het Oude Testament, die Jezus’ gebruik van de titel even-
eens bepaalt. De profeet Daniël zag een visioen van vier wereldrijken, 
die elkaar zouden opvolgen in de macht op aarde. Om aan te duiden 
hoe ver zij verwijderd zijn van die ware heerschappij die God de men-
sen beloofd heeft, worden deze Rijken gesymboliseerd door dieren. 
Maar uiteindelijk zag Daniël een Mens, of een Mensenzoon: 

Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken van 
de hemel kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot 
de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd 
heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, 
naties en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige 
heerschappij, die niet zal vergaan. (Dan 7:13,14) 

Dit gezicht, visioen, wordt in het boek Openbaring uitdrukkelijk op 
Jezus toegepast. De symboliek van hoofdstukken 1 en 14 identifice-
ren Jezus met de ‘mensenzoon’ in Daniël 7. De Persoon die Johannes 
beschrijft als ‘een mensen zoon’ heeft de kenmerken van de ‘Oude 
van dagen’ in Daniël 7:9 – haren als witte wol, ogen als een vuurvlam 
– Hij deelt nu, in zijn verheven toestand, in de majesteit van God. Bo-
vendien draagt Hij de symbolen van heerschappij en oordeel: uit zijn 
mond komt een tweesnijdend zwaard en in zijn hand heeft Hij een 
scherpe sikkel. Hiermee wordt bevestigd wat Jezus in het Johan-
nesevangelie over de Zoon des mensen zegt: “En Hij (de Vader) heeft 
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Hem macht gegeven om gericht te houden [te oordelen], omdat Hij 
de Zoon des mensen is” (Joh 5:27). 

Jezus’ gebruik van de titel ‘Zoon des mensen’ is dus te beschouwen 
als een zinspeling op zowel Genesis 1 en Psalm 8 als Daniël 7. Hij 
verklaarde zich daarmee zowel iemand te zijn die deel heeft aan de 
tegenwoordige vernedering van de mens als Hij die de komende 
Heerser over de aarde zal zijn. Soms duidde Hij hiermee zijn vernede-
ring aan: 

… zoals de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten die-
nen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor ve-
len. (Mat 20:28) 

De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden en ge-
dood worden ... Want de Zoon des mensen zal overgeleverd wor-
den in de handen van de mensen. (Luc 9:22,44) 

Even vaak gebruikt Hij de titel in profetieën aangaande zijn weder-
komst als toekomstige Regeerder op aarde, wanneer alles onder zijn 
voeten gelegd zal zijn, zoals in deze drie passages in het evangelie 
van Matteüs: 

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn 
Vader, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar 
zijn daden. (Mat 16:27) 

Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de 
hemel, met grote macht en heerlijkheid. (Mat 24:30) 

U zult de Zoon des mensen zien ... komende op de wolken van de 
hemel. (Mat 26:64) 

Jezus’ woorden in deze passages tonen duidelijk zijn aanspraak de 
‘Zoon des mensen’ uit Daniël 7 te zijn: macht, heerlijkheid en vooral 
de herhaalde vermelding van ‘de wolken van de hemel’. 

Ook Jezus beneden de engelen gesteld 

‘Zoon des mensen’ is dus een passende beschrijving van Iemand die 
bestemd is tot heerschappij, maar die op weg naar dit doel eerst de 
vernedering en de sterfelijkheid van alle mensen moet meemaken. 
Deze titel vat Jezus’ levensweg in beknopte vorm samen, met als 
schakel tussen de twee etappen de opstanding uit de dood als over-
gang uit de sterfelijkheid naar de eeuwige heerlijkheid. Het is dus 
geen toeval dat Jezus deze titel ook gebruikt als Hij over zijn opstan-
ding spreekt: 

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zee-
monster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart van de aarde 
zijn, drie dagen en drie nachten. (Mat 12:40) 
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Jezus gebood hun, zeggende: Vertel niemand dit gezicht, voordat 
de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt. (Mat 17:9) 

We kunnen nu misschien begrijpen waarom Jezus deze titel gebruik-
te, en waarom anderen dit zo raadselachtig vonden. Hij maakte hier-
mee aanspraak op zijn toekomstige koningschap, maar wees er tege-
lijkertijd op dat Hij eerst moest lijden. In overeenstemming met de 
gehele aard van zijn optreden onder de mensen, heeft deze titel het 
geheimenis van zijn Persoon – dat voor anderen onbegrijpelijk bleef 
tot na zijn opstanding – zowel geopenbaard als verborgen. 

Nergens is de betekenis van de titel ‘Zoon des mensen’ beter te zien 
dan in een passage in de brief aan de Hebreeën. De schrijver citeert 
uit Psalm 8 de woorden die wij al aangehaald hebben en past ze op 
Jezus toe – en wel op een wijze die van het grootste belang is voor 
ons begrip van zowel de titel ‘Zoon des mensen’ als van Gods heils-
plan in zijn geheel: 

Want niet aan engelen heeft Hij de toekomstige wereld, waarvan wij 
spreken, onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggen-
de: [Psalm 8:5-7] ... Maar nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen 
onderworpen zijn; maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd be-
neden de engelen gesteld was ... opdat Hij door de genade van God 
voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer ge-
kroond. (Heb 2:5-9) 

Waar gaat het hier om? 
1. De schrijver maakt duidelijk dat Jezus de verwezenlijking is van 

Gods doel met de mensen. Hij is het wezen van ‘de mens’ die 
God voor ogen had toen Hij de wereld schiep. 

2. Als Persoon heeft Hij de vernedering van de mensen meege-
maakt – Hij was voor een korte tijd minder dan de engelen, 
maar heeft nu, na zijn opstanding, de heerlijkheid en eer van de 
‘Zoon des mensen’ in de betekenis van Daniël 7. 

3. Bij zijn wederkomst zal God Hem de heerschappij over de 
‘toekomstige wereld’ toevertrouwen, zoals al in Genesis 1 is 
aangeduid. 

4. Hieraan wordt een vierde, zeer belangrijk punt toegevoegd: Hij 
heeft de dood ‘voor een ieder’ gesmaakt. 

5. Zo bezien heeft de titel ‘Zoon des mensen’ ook een collectieve 
betekenis: Jezus vertegenwoordigt alle mensen. Wanneer Hij 
verheerlijkt wordt, houdt dit ook de verheerlijking van anderen 
in. De Hebreeënbrief bevestigt dit in het volgende vers, waar 
Jezus “de Leidsman van hun behoudenis (redding)” genoemd 
wordt door wie “vele zonen tot heerlijkheid” zullen worden ge-
bracht. 
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De opvallende overeenkomst in het Oude en het Nieuwe Testament 
wordt hier bijzonder duidelijk. We gaan nu terug naar Daniël en zijn 
visioen van de ‘mensenzoon’ die voor God geleid wordt en de heer-
schappij over de aarde ontvangt nadat de macht van de vier dieren, 
menselijke regeringen, gebroken is, in hoofdstuk 7 van zijn boek. Dit 
gedeelte van het gezicht heeft kennelijk te maken met wat de schrij-
ver van de Hebreeënbrief de ‘toekomstige wereld’ noemt, na de we-
derkomst van Christus. Daniël wordt vervolgens de betekenis van de 
'troonsbestijging', als het ware, uitgelegd: 

Daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap 
ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwig-
heid. (Dan 7:18). 

… de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. 
(Dan 7:22) 

En het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken 
onder de gehele hemel zal gegeven worden aan het volk van de 
heiligen van de Allerhoogste. (Dan 7:27) 

Adam en Christus 

Dit collectieve aspect van de formulering ‘Zoon des mensen’ maakt 
duidelijk dat hiermee Jezus met Adam wordt vergeleken. Deze verge-
lijking tussen de eerste, zondige, Adam en de ‘tweede Adam’, de 
‘Zoon des mensen’, Jezus, maakt Paulus enkele keren in zijn brieven. 

In de brief aan de Filippenzen toont hij het contrast: Adam greep naar 
gelijkheid met God en werd daarom veroordeeld. Christus, hoewel Hij 
Gods Zoon was, vernederde zich, gehoorzaamde en liet zich ter dood 
brengen. En juist daarom werd Hij opgewekt en verheerlijkt, zegt Pau-
lus in hoofdstuk 2:5-9 

Christus Jezus, die, in de gestalte van God zijnde, het God gelijk 
zijn niet als een roof heeft geacht, maar ... de gestalte van een 
dienstknecht heeft aangenomen ... en is gehoorzaam geworden tot 
de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd.  

ADAM CHRISTUS 

zelfverheffing  zelfvernedering 
als God willen zijn de knecht van God 
ongehoorzaamheid  gehoorzaamheid 
dood  dood en opstanding 
dood voor ‘velen’  leven voor ‘velen’ 
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In 1 Korintiërs 15 benadrukt Paulus de zeer uiteenlopende gevolgen: 
Adam, de eerste mens, was een levende ziel, dus uiteindelijk niet be-
ter dan de dieren van het veld, terwijl Jezus door dood en opstanding 
een levendmakende geest werd: 

De eerste mens Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam een 
levendmakende geest. (1 Kor 15:45) 

We kunnen deze vergelijking als volgt samenvatten: de laatste regel 
wijst op het collectieve aspect – het patroon van het leven van Adam 
en van Christus gaat over op hun ‘nakomelingen’. 

Dit legt Paulus nader uit in Romeinen 5, waar hij schrijft dat Adams 
daad van overtreding veroordeling voor alle mensen bracht, terwijl 
Jezus’ gehoorzaamheid rechtvaardiging tot eeuwig leven voor alle 
mensen betekenen kan: 

Zoals het door één daad van overtreding voor alle mensen tot ver-
oordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerech-
tigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging tot leven. (Rom 5:18) 

Het resultaat formuleert Paulus in 1 Korintiërs 15:22 als volgt: 
Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen 
levend gemaakt worden. 

Het begin van de nieuwe schepping 

Wanneer we Adam en Christus op deze wijze naast elkaar plaatsen, 
en de titel ‘Zoon des mensen’ in het kader van Genesis 1 bekijken, 
zien we het wonder van Gods heilsplan in Jezus. Het gaat Hem om 
niets minder dan een vernieuwing van Zijn schepping. Het schep-
pingswerk, dat door de zonde van de mensen verknoeid werd en ge-
vaar liep tot gehele verdelging en ondergang verdoemd te worden, 
zal door deze ene Man voltooid worden. Daarom spreekt Paulus over 
Jezus als van een nieuw begin: hier was de Mens die God Zich wenste, 
naar Zijn beeld. Met Jezus’ opstanding begint zich een volk te vormen 
dat God behaagt, omdat het deel uitmaakt van deze ene ‘Zoon des 
mensen’, ‘de eerstgeborene uit de doden’, ‘het begin van Gods 
schepping’. 

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de 
gehele schepping ... Hij is het begin, de eerstgeborene uit de do-
den, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. (Kol 1:15,18) 

Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin 
van Gods schepping. (Op 3:14). 

We zien dus dat de titel ‘Zoon des mensen’ op prachtige en wonder-
baarlijke wijze een soort overzicht geeft van de gehele levensweg van 
Christus, en daarmee ook van Gods heilsplan in Hem. Maar dit is ui-
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teraard meer dan een zuiver theoretische of intellectuele beschou-
wing van Bijbelse leer. Het gaat er om of wij deel zullen hebben aan 
dat heilsplan – dat wij persoonlijke gevolgen verbinden aan de bete-
kenis van deze heerlijke titel. Het komt erop aan deel te worden van 
Hem, over te gaan van onze natuurlijke verbondenheid met Adam tot 
eenheid met deze nieuwe Mens, Jezus Christus. Als dat onze ernstige 
en eerlijke poging is, dan kunnen wij kracht en moed putten uit een 
laatste voorbeeld van het gebruik daarvan. Stefanus, in de laatste 
ogenblikken van zijn leven voordat men hem doodde, evenals men 
niet lang daarvoor zijn Meester gedood had, zei: 

Zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des mensen, staande aan 
de rechterhand van God. (Hand 7:56) 

Als Zoon des mensen, eerst vernederd en gekruisigd – en daarom in 
staat mee te voelen met zijn volgelingen – maar nu verheven en uit-
gerust met alle macht en heerlijkheid, staat Hij nu zijn volk terzijde – 
in de dagen van hun zwakheid en in hun strijd tegen de zonde – op-
dat ook zij bij zijn wederkomst deel mogen krijgen aan zijn heerlijk-
heid en heerschappij. 
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2.   De Zoon van God 

De Koninklijke Zoon 

Voordat het volk Israël het beloofde land in bezit nam, had God ge-
sproken van de plaats die Hij daarin zou kiezen voor Zijn heiligdom. 
Vele eeuwen gingen voorbij, de woelige tijd van de Richteren en het 
begin van het koningschap, voordat Gods voornemen verwerkelijkt 
werd. Toen vroeg David of hij in Jeruzalem een huis voor de HERE

mocht bouwen. In antwoord hierop zei God dat Hij van plan was een 
huis voor David te bouwen – geen koninklijk paleis of woonplaats, 
maar een vorstenhuis. Voortaan zouden alle koningen die plaats zou-
den nemen op de troon in Jeruzalem, uit de lijn van David komen. In 
dat verband sprak men over de troon in Jeruzalem niet alleen als 
Gods troon, maar ook als de troon van David. De ene koning zou de 
andere opvolgen, totdat de allergrootste zou komen, die niet alleen 
een zoon van David zou zijn maar ook de Zoon van God: 

Ik zal zijn koninklijke troon voor altijd bevestigen. Ik zal Hem tot 
een Vader zijn en Hij zal Mij tot een Zoon zijn ... Uw huis en uw ko-
ningschap zullen voor altijd bestendig zijn voor uw aangezicht, uw 
troon zal vast staan voor altijd. (2 Sam 7:13) 

In tegenstelling tot zijn voorgangers, die slechts over het volk Israël 
regeerden, zou Hij de soevereine Koning over allen op aarde zijn: 

Hij zal tot Mij zeggen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots van 
mijn heil. Ja, Ik zal Hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoog-
ste van de koningen van de aarde. (Ps 89:27,28) 

In Psalm 2 voorzag David als profeet een algehele opstand in de we-
reld van de eindtijd, wanneer deze Wereldkoning komt om plaats te 
nemen op zijn troon. Zowel koningen als volken komen in verzet, 
maar alle weerstand stuit op de rots van Gods vaste voornemen en is 
daarom tevergeefs: “Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, 
mijn heilige berg” (Ps 2:6). Dan komt de Koning zelf aan het woord, 
om Gods belofte aan Hem bekend te maken: “Ik wil melding maken 
van het besluit van de HERE: Hij sprak tot Mij: Mijn Zoon bent u; Ik 
heb u heden verwekt” (vs. 7). ‘Heden’ verwijst naar het bepaalde mo-
ment in de heilsgeschiedenis, dat in de tijd toen David deze psalm 
schreef nog in de toekomst lag. Toen de apostel Paulus in de synago-
ge van Antiochië sprak, kon hij verkondigen dat die profetie inmid-
dels in vervulling was gegaan: 
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En wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen ge-
schied is, vervuld heeft door Jezus op te wekken [‘ten leven roe-
pen’, want Christus’ opstanding uit de doden is het onderwerp van 
het volgende vers], zoals in de tweede psalm geschreven staat: 
Mijn Zoon bent U; Ik heb U heden verwekt. (Hand. 13:32,33) 

Enkele eeuwen na de tijd van David werd Jeruzalem bedreigd door 
twee vijanden, verenigd met één gemeenschappelijk doel, de koning 
van het huis van David van de troon stoten, wat tot gevolg zou heb-
ben dat Gods verbond met David tenietgedaan zou worden. Dit was 
dan een bijzonder geschikte gelegenheid om het teken bekend te ma-
ken dat de HERE zou geven, en waaruit zou blijken dat de troon van 
David tot in eeuwigheid zou blijven: 

Daarom zal de HERE zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw 
(maagd) zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal Hem de 
naam Immanuël geven. (Jes 7:14) 

Het is met betrekking tot dit Kind, dat op wonderbaarlijke wijze uit 
het huis van David geboren zou worden, dat Jesaja vervolgens van de 
vreugde spreekt die zijn geboorte velen in Israël zou geven: 

U hebt zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aan-
gezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het 
verdelen van de buit ... Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 
ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders en men 
noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede 
op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het 
sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in 
eeuwigheid. (Jes 9:5,6) 

De weerklank van Jesaja's woorden is te horen in de mededeling van 
de engel Gabriël, als hij een maagd in Israël bezoekt: 

Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult Hem de 
naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste 
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. (Luc 
1:31-33) 

Tegen deze achtergrond van Gods beloften door de profeten in Israël, 
is het begrijpelijk dat voor de discipelen van Jezus de titel ‘Zoon van 
God’ gelijkwaardig was aan ‘de Messias’, de door God gezalfde Ko-
ning van Israël. Nathanaël getuigde van zijn geloof met de woorden: 
“Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël!” (Joh 
1:50). Petrus legde zijn getuigenis af nadat hij enige tijd met Jezus 
was rondgetrokken: “U bent de Christus, de Zoon van de levende 
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God!” (Mat 16:16). Johannes keek terug op zijn tijd met Jezus, en 
schreef: “Jezus is de Christus, de Zoon van God” (Joh 20:31). Uit zulke 
belijdenissen blijkt dat ‘Zoon van God’ een toen bekende titel van de 
Messias was. Als Zoon van God is Jezus van Nazareth de door de HERE

gezalfde Koning, die bij zijn wederkomst heerschappij over alle men-
sen op aarde zal uitoefenen en overal vrede en gerechtigheid zal 
stichten. 

De gehoorzame Zoon 

Wanneer wij de betekenis van Jezus’ zoonschap nader onderzoeken, 
is het verhelderend uit te gaan van de boodschap die Gods engel aan 
Maria bracht. In antwoord op haar vraag hoe het mogelijk zou zijn 
dat zij, als maagd, een Zoon ter wereld zou brengen, zei Gabriël: 

De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste 
zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt 
wordt, Zoon van God genoemd worden. (Luc 1:35) 

Het verklarende woord ‘daarom’ geeft de reden en oorzaak van Jezus’   
zoonschap aan. Hij zal Gods Zoon zijn omdat God Hem door Zijn hei-
lige kracht zal verwekken, waardoor Jezus ook de Zoon van Maria zal 
zijn. Ieder kind komt op de wereld met een dubbele erfenis die zijn 
persoonlijkheid sterk zal beïnvloeden. Van zijn moeder ontving Jezus 
dezelfde menselijke natuur als wij van onze beide ouders hebben ge-
kregen, zodat er achteraf van Hem wordt gezegd dat Hij “in alle din-
gen op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder te 
zondigen” (Heb 4:15), en ook: “hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij de 
gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden” (Heb 5:7,8). Van-
daar dat Hij, ook ná zijn opstanding en verhoging, meestal ‘Mens’ 
genoemd wordt: “Want er is één God en ook één middelaar tussen 
God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Tim 2:5). Van zijn hemel-
se Vader daarentegen, die Hem verwekt had, ontving Jezus die eigen-
schappen die Hem, ook tijdens zijn aardse leven, uniek maakten: zijn 
edele gezindheid, zijn geestelijke verwantschap met zijn Vader, en 
zijn besef van een unieke relatie met Hem. Dit was al op twaalfjarige 
leeftijd te merken: “Wist u niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen 
van mijn Vader?” (Luc 2:49)? 

Jezus door God gezonden 

Wat bij het lezen van de vier evangeliën steeds weer opvalt, zijn de 
aanduidingen van Christus’ bewustzijn van een bijzondere relatie met 
de Vader, met als gevolg een sterk verantwoordelijkheidsgevoel dat 
zijn unieke status met zich meebracht. Hij gaf telkens aan dat Hij een 
bijzondere zendingstaak te vervullen had, met zulke woorden als: “Ik 
ben gekomen”, “Ik ben gezonden”, “Ik ben uitgezonden”. Weliswaar 
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hadden alle andere profeten in Israël in zekere zin ditzelfde kunnen 
zeggen. Er staat, bijvoorbeeld, geschreven van Johannes de Doper: 
“Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johan-
nes” (Joh 1:6). God zei Jeremia, toen Hij hem riep als Zijn woordvoer-
der: “Voordat Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend ... tot 
een ieder, tot wie Ik u zend, zult u gaan” (Jer 1:5,7). Het zenden van 
een profeet is dus een zaak van voorbestemming, en houdt niet in 
dat de persoon al in leven moet zijn om gezonden te kunnen worden. 
Vandaar dat in Gods belofte profeten in Israël te doen opstaan, ook 
Jezus is inbegrepen – al zou Hij oneindig veel groter dan zij allen zijn: 

Een profeet zal Ik hun verwekken uit hun broeders, zoals u bent; Ik 
zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeg-
gen, wat Ik hem gebied. (Deut 18:18 – geciteerd door Petrus met 
betrekking tot Jezus in Hand 3:22,23) 

Jezus had deze woorden blijkbaar in gedachte, toen Hij de inhoud 
van de boodschap die Hij had gebracht volledig aan de Vader toe-
schreef: 

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft 
gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en 
spreken moet ... Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij 
gezegd heeft. (Joh 12:49,50) 

Het verschil tussen Jezus en alle eerdere profeten gaf Jezus duidelijk 
aan in zijn gelijkenis van de onrechtvaardige pachters van een wijn-
gaard. Nadat de ene na de andere slaaf werd mishandeld vertelde Je-
zus: “Op het laatst zond hij zijn zoon tot hen, zeggende: Mijn zoon 
zullen zij ontzien” (Mat 21:37). 

Wat in de evangeliën ook opvalt, is de diepe eerbied die Jezus voor 
zijn Vader had. God had eerder door Zijn profeet Maleachi gezegd: 
"Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien Ik u een va-
der ben, waar is de eerbied voor Mij?” (Mal 1:6). “Eer uw vader en uw 
moeder” was overigens een van de Tien Geboden. Jezus liet zijn eer-
bied voor zijn Vader, onder andere, zien in zijn eerbied voor Gods 
Woord. De geschriften van het Oude Testament waren zijn leerboek. 
“Er staat geschreven ...”, was zijn gebruikelijke inleiding tot een uit-
leg. Zijn antwoord op een vraagstuk was: “Hebt u niet gelezen?”. Hij 
verweet het ongeloof van de Sadduceeën met de woorden: “U dwaalt, 
omdat u de Schrift niet kent”. Tegenwoordig zou men Jezus bestem-
pelen als een bekrompen fundamentalist, die de Bijbel uitlegde alsof 
de boodschap letterlijk door God was ingegeven. Er is in Hem echter 
helemaal niets te merken van de hooghartige houding van de huidige 
theologen, die menen zelf te mogen bepalen wat geloofwaardig in de 
Schrift is en wat niet. 
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Jezus’ volkomen bereidheid dienstbaar te zijn 

Uit deze diepe eerbied voor zijn Vader wijdde Jezus zijn leven aan de 
uitvoering van de opdracht die zijn Vader Hem opgelegd had. Hij be-
greep dat zijn bijzondere relatie met Hem als Zoon een grote verant-
woordelijkheid met zich meebracht. Hij zei meer dan eens dat de re-
latie van een zoon in een huis heel anders was dan die van een slaaf; 
een verschil dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft be-
licht: “Nu was Mozes wel getrouw in geheel [Gods] huis als dienaar 
om te getuigen van wat gesproken zou worden, maar Christus als 
Zoon over zijn (Gods) huis” (Heb 3:5). De zoon draagt de bijzondere 
verantwoordelijkheid begrip te hebben voor het werk van de Vader en 
de bereidwilligheid dat werk goed te leren en dan voort te zetten. Dit 
besef toonde Jezus toen Hij zei: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, 
of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet 
ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont 
Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan 
deze. (Joh 5:19-20) 

Mijn voedsel is de wil te doen van Hem, die Mij gezonden heeft, en 
zijn werk te volbrengen. (Joh 4:34) 

Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. (Joh 5:17) 

De Vader was van de schepping af bezig Zijn heilsplan uit te voeren, 
en nu Jezus gekomen was, zou Hij met de volle toewijding van een 
liefdevolle en eerbiedige Zoon zijn eigen, bijzondere bijdrage leveren 
aan de voltooiing van dat heilsplan, door in alles Gods wil te gehoor-
zamen. Jesaja vertelt in een van zijn profetieën aangaande de lijdende 
Knecht van de HERE, wat Jezus’ reactie zou zijn bij zijn ontdekking dat 
Hij door zijn volk veracht, gemarteld en vermoord zou worden: “Ik 
ben niet weerspannig geweest, Ik ben niet teruggedeinsd” (Jes 50:5). 
Deze eerbiedige gehoorzaamheid bereikte zijn hoogtepunt in zijn 
zielenstrijd te Gethsémane: “niet mijn wil, maar de uwe geschie-
de!” (Luc 22:42). 

Jezus’ dankbaarheid 

Gepaard aan zijn eerbied is een sterk gevoel van dankbaarheid te 
merken. Wie zou niet graag meer willen weten van zijn voortdurende 
gebedsleven, wat Hij in de nachten die Hij doorbracht in gebed heeft 
gezegd! In een van de weinige gebeden die opgeschreven zijn, begon 
Jezus met de woorden: “Ik dank U, Vader, Heer van de hemel en de 
aarde, dat U deze dingen ... aan kinderen geopenbaard hebt” (Mat 
11:25). In het gebed op de vooravond van zijn dood sprak Hij, ten 
aanhoren van zijn discipelen, zijn dankbaarheid uit voor allen die God 
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Hem geschonken had, en aan wie Hij Gods gave van eeuwig leven zou 
schenken. 

Zonen van God door Christus Jezus 

Nog een ander aspect van Jezus’ zoonschap, is zijn besef dat de rela-
tie van een mens tot God voortaan bepaald zou zijn door een relatie 
met Hem. Het heil zou niet meer gegeven worden door inlijving in het 
verbondsvolk Israël, maar door geloof in Jezus. Dit was de fundamen-
tele betekenis van het wonder van de spijziging van vijfduizend en 
nog eens vierduizend. Daarbij toonde Jezus zich als het levensbrood: 

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Va-
der, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij ... wie dit brood eet, 
zal in eeuwigheid leven. (Joh 6:57,58) 

Juist vanwege zijn unieke status als Gods Zoon, en zijn unieke relatie 
met de Vader, wist Jezus dat Hij de taak had de Vader aan zijn volk te 
openbaren: 

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. (Mat 11:27) 

Met zijn komst en aanstaande offerdood, opstanding en verhoging 
zou een nieuwe heilstijd aanbreken. Voortaan zou de relatie van men-
sen tot God bepaald worden door hun relatie met Jezus. Hierin ligt de 
verklaring van de wijze waarop Hij meestal, in tegenstelling tot vroe-
gere profeten, over God sprak als de Vader van zijn volgelingen. Een 
opvallend deel van Jezus’ openbaring was, dat Hij zijn volgelingen 
leerde God als hun Vader te kennen. Dit kwam niet, zoals vrijzinnige 
theologen hebben gezegd, vanwege zijn bijzonder inzicht dat God de 
Vader is van alle mensen, maar als gevolg van zijn komst. Want door 
in Hem te geloven worden zijn volgelingen als Gods kinderen aange-
nomen: 

Maar allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht ge-
geven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam gelo-
ven. (Joh 1:12) 

In Jezus’ leer zien wij wat Paulus later heeft geconstateerd: 
Want u bent allen zonen van God, door het geloof, in Christus Je-
zus. (Gal 3:26) 

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te 
worden aangenomen door Jezus Christus. (Efez 1:5) 

Daarom leerde Hij zijn discipelen God in hun gebeden aan te spreken 
op een wijze die in die tijd onbekend was: “Onze Vader, die in de he-
mel is” (Mat 6:9). Hij leerde zijn discipelen te vertrouwen op Gods 
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zorg voor hen, zowel in dit leven als voor de gave van het leven in 
Zijn Koninkrijk: 

Want uw hemelse Vader weet, dat u dit alles nodig hebt. (Mat 6:32) 

Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemel is, de wil niet, dat één van 
deze kleinen verloren gaat. (Mat 18:14). 

Wees niet bevreesd, u kleine kudde! Want het heeft uw Vader be-
haagd u het Koninkrijk te geven. (Luc 12:32) 

Als hoogtepunt van zijn openbaring van de Vader sprak Jezus over 
zijn eigen openbare kruisiging. De profeten in Israël hadden Gods 
voornemen voorzegd, de ongerechtigheden van anderen weg te ne-
men door het lijden van Zijn Knecht. Jezus liet zien dat dit voornemen 
de allergrootste blijk is van Gods liefde voor de wereld: 

Want zó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet ver-
loren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet 
in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. (Joh 3:16,17). 

De verheerlijkte Zoon 

Op de vooravond van zijn dood vroeg Jezus in een gebed, dat in Jo-
hannes 17 is bewaard gebleven, of God Hem wilde verheerlijken: 

Vader, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U zal verheerlijken ... Ik 
heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat U 
Mij te doen gegeven hebt. En nu, verheerlijk U Mij, Vader, bij 
Uzelf ... (Joh 17:1,4,5) 

Jezus wist uit een psalm, die Hij enkele dagen daarvoor in gesprek 
met de Farizeeën had geciteerd, dat sinds voorwereldlijke tijden voor 
Hem de eer was bestemd naast de Vader op Zijn troon in de hemel 
plaats te nemen: “Zo luidt het woord van de HERE tot mijn Heer: Zet u 
aan mijn rechterhand” (Ps 110:1; Mat 22:41 en verder). Volgens de 
brief aan de Hebreeën was deze “vreugde, die vóór Hem lag”, en 
waarin Jezus een vastberaden geloof had, een aansporing om het 
kruis op zich te nemen – ondanks de schande die dat hem bracht 
(Hebreeën 12:2). Jezus kon zeggen dat de heerlijkheid die Hij bij zijn 
dood en opstanding in vooruitzicht had, iets was dat Hij vóór de 
grondlegging van de wereld had, in dezelfde betekenis als Hij in dit 
gebed ook sprak over de heerlijkheid die de discipelen al hadden ont-
vangen, namelijk als de vaste toezegging dat zij die in de toekomst 
zouden ontvangen: “En de heerlijkheid, die U Mij gegeven hebt, heb 
Ik hun gegeven” (Joh 17:22). Deze woorden slaan klaarblijkelijk op de 
testamentaire beschikking die Hij kort daarvoor de discipelen in de 
bovenzaal had bekendgemaakt, in het besef dat “de Vader Hem alles 
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in handen had gegeven” (Joh 13:3): 
Ik beschik u het Koninkrijk, zoals mijn Vader het Mij beschikt heeft, 
opdat u aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. (Luc 
22:29,30) 

Gods Zoon in kracht 

Wat Jezus tijdens zijn aardse leven in vooruitzicht had, werd Hem bij 
zijn opstanding rijkelijk geschonken. Hij verscheen aan zijn discipe-
len en zei: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde” (Mat 
28:18). Deze woorden hebben betrekking op wat Hem na zijn over-
winning werd geschonken. Vóór die tijd was Jezus, zoals Paulus 
schreef: “Gods Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het 
vlees”, maar nu is Hij door Gods Geest “door zijn opstanding uit de 
doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht” (Rom 1:3,4). Hij is van 
zijn geboorte af Gods eniggeboren Zoon, maar nu is Hem de macht 
en de heerlijkheid geschonken die Hem voorbestemd was. Hij die “uit 
zwakheid is gekruisigd, leeft uit de kracht van God” (2 Kor 13:4). 

Na de Pinksterdag verkondigen de apostelen dat God Zijn Zoon ver-
hoogd en verheerlijkt had, en wezen op de uitstorting van de Geest 
op zijn gelovigen als bewijs daarvan: 

Nu Hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte 
van de heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit 
uitgestort, wat u en ziet en hoort. (Hand 2:33) 

Petrus en Johannes schrijven de genezing van de verlamde aan de 
poort van de tempel aan de verhoogde Christus toe: “De God van on-
ze vaderen heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt” (Hand 3:13). Paulus 
gaat nader in op Gods verheerlijking van Zijn Knecht: 

Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en ... Hij 
heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, 
tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook buitengewoon ver-
hoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat ... alle 
tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader! 
(Flp 2:7-11) 

Het woord ‘daarom’ – dat ontleend is aan Jesaja’s profetie van ‘de 
Knecht van de HERE’ (Jesaja 53:12) – geeft aan dat Jezus’ verheerlij-
king het direct gevolg was van zijn gehoorzaamheid op aarde tot de 
kruisdood toe. En ‘geschonken’ voegt hieraan toe dat zijn verheerlij-
king de liefdevolle gave van zijn Vader was. 

De macht van de verheerlijkte Zoon 

Met zijn toekomstige heerlijkheid die God voor Hem had bestemd in 
het vooruitzicht, sprak Jezus over de gevolgen hiervan voor anderen. 
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In de eerste plaats zou Hij met de door de Vader geschonken macht 
en gezag mensen bij zijn wederkomst weer tot leven wekken: 

Want zoals de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook 
de Zoon leven, wie Hij wil. (Joh 5:21) 

Want het uur komt, dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem 
zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, 
tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot 
de opstanding ten oordeel [dat wil zeggen: veroordeling]. (Joh 5:28
-29) 

Een tweede gevolg van Christus’ verheerlijking, is dat Hij allen die Hij 
weer tot leven zal wekken als Rechter zal oordelen. Ook dit gezag is 
Hem door de Vader gegeven, zoals blijkt uit de prediking van de 
apostelen: 

Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij 
het is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en do-
den. (Hand 10:42) 

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oor-
deel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de 
Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem 
gezonden heeft. (Joh 5:22,23) 

In de derde plaats heeft Christus van de Vader het gezag en de macht 
ontvangen om allen die Hij waardig acht Gods gave van eeuwig leven 
te schenken: “Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij 
ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf” (Joh 5:26). God 
had al lang beloofd trouwe gelovigen eeuwig leven te schenken. Maar 
Zijn gave van leven aan Zijn Zoon is heel anders: Jezus ontving “leven 
in Zichzelf”, opdat Hij een Bron van leven voor anderen kon worden. 
Daarom sprak Jezus in zijn gebed hiervoor zijn dankbaarheid aan zijn 
Vader uit: “zoals U Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan 
al wat U Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken” (Joh 17:2). 

Met deze door de Vader geschonken macht en heerlijkheid zal Hij 
straks verschijnen als de Zoon van God in kracht, om eeuwig leven te 
schenken aan zijn trouwe volgelingen en als de Wereldkoning overal 
op aarde gerechtigheid en vrede te stichten.  
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3.   De Knecht van de HERE

De Knecht in het geloof van de eerste christenen 

Nauwelijks drie jaar na de dood en opstanding van Jezus bevond Fi-
lippus zich op de weg van Jeruzalem naar Gaza. Daar had de bekende 
ontmoeting tussen hem en de kamerling uit Ethiopië plaats. Deze ka-
merling was kennelijk een proseliet, want hij was naar Jeruzalem ge-
reisd om te aanbidden – en nu, op zijn terugreis zat hij in zijn wagen 
in een boekrol van Jesaja te lezen. De passage die hij las was deze: 

Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; en zoals een lam 
stom is tegenover zijn scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. 
In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn af-
komst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 
(Hand 8:32,33) 

Omdat hij dit niet begreep, vroeg de kamerling om een uitleg: 
Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand 
anders? En Filippus ... uitgaande van dat schriftwoord, predikte 
hem Jezus. (vzn 34,35) 

Deze bijzonder mooie gebeurtenis is van grote betekenis voor wie 
Jezus beter wil begrijpen. In de eerste plaats blijkt het nauwe verband 
tussen het Oude en het Nieuwe Testament, en het gezag van het Ou-
de Testament in de ogen van Jezus’ eerste volgelingen. Voor hen was 
Jesaja een profeet, die vooraf over Jezus gesproken had. Ten tweede 
zien we dat, van de vroegste dagen van de prille christelijke gemeen-
te af, Jesaja’s profetie over Iemand die hij ‘de Knecht van de HERE’ 
noemde in het middelpunt van hun belangstelling stond en hun be-
grip van Jezus bepaalde. Deze gebeurtenis in Handelingen 8 is trou-
wens niet het eerste bewijs hiervoor. Al in de eerste dagen van de 
verkondiging van de opgestane Christus noemden de apostelen Hem 
‘de Knecht’ – “uw heilige knecht Christus”, zeggen zij in Handelingen 
4. In zijn toespraak in Handelingen 3 gebruikte Petrus dit woord in 
verband met de kruisiging van Jezus: “De God van onze voorvaders 
heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en ver-
loochend” (vs. 13). De Griekse tekst gebruikt hier voor ‘knecht’ het 
woord ‘pais’, hetzelfde woord waarmee in de Septuaginta, de Griekse 
vertaling van het Oude Testament, het woord ‘knecht’ in Jesaja ver-
taald werd (Jesaja 42:1,19; 49:6; 50:10; 52:13). 
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De Knecht in de leer van Jezus 

Jezus als de vervulling van Jesaja’s profetie over ‘de Knecht’ beschou-
wen was geen uitvinding van de apostelen. Zij hadden deze zienswij-
ze van Jezus zelf overgenomen. In de eerste dagen van zijn openbare 
prediking kwam Hij naar zijn eigen dorp, Nazareth, ging naar de sy-
nagoge, en las daar voor uit Jesaja, uit de laatste van de 
‘Knechtprofetieën’: 

De Geest van de Here is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, 
om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden 
om aan gevangenen loslating te verkondigen ... En Hij begon tot 
hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. 
(Luc 4:18-21) 

‘Ik ben deze gezalfde van God’, zei Jezus hiermee, ‘Ik heb van Hem 
een opdracht gekregen en daar ben Ik nu mee bezig’. De profetieën 
in Jesaja over ‘de Knecht van de HERE’ zijn kennelijk een onmisbaar 
onderdeel van Jezus’ visie met betrekking tot zichzelf en zijn roeping. 
Laten we deze profetieën dan wat nader bekijken. Er zijn er vijf: Jesa-
ja 42:1-7, 49:1-9, 50:4-11; 52:13, 53:12, 61:1-3. Niet iedereen rekent 
de vijfde tot de ‘Knechtprofetieën’, maar we hebben al gezien dat Je-
zus zelf hoofdstuk 61 met zekerheid als een profetie over zichzelf 
beschouwde. 

De samenhang tussen deze profetieën en de samenhang in het twee-
de gedeelte van Jesaja, is niet geheel duidelijk. Jesaja voorzegde in 
deze hoofdstukken Israëls ballingschap in Babel en hun bevrijding en 
terugkeer door het ingrijpen van de Perzen onder hun leider Kores – 
die Jesaja eveneens Gods ‘gezalfde’ noemde. 

Maar de ‘Knecht-profetieën’ zijn niet beperkt tot deze plaatselijke, 
historische omstandigheden. Hun boodschap is voor de gehele we-
reld, en zij spreken van een verlossing uit een andere macht dan die 
van Babylon. De gevangenen die zijn boodschap van verlossing zou-
den horen, zijn mensen in de slavernij van de zonde en de dood; en 
hun bevrijding, bewerkstelligd door middel van de Knecht, leidt tot 
de volle openbaring van Gods heerlijkheid op aarde: “En de heerlijk-
heid van de HERE zal zich openbaren, en al het levende samen zal dit 
zien” (40:5). Op zo'n grote schaal werden de gebeurtenissen die Jesa-
ja vanaf hoofdstuk 40 aangekondigd. Met andere woorden, het gaat 
hier om niets minder dan de komst van het Koninkrijk van God op 
aarde, die wij in het licht van het Nieuwe Testament als gevolg van de 
wederkomst van Christus mogen verwachten. 

Als we nu de ‘Knechtprofetieën’ bekijken, zullen we zien dat zij tot in 
de details het leven en vooral het openbare optreden van Jezus onder 
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zijn volk Israël voorzegden, en dat er in de passages een ontwikke-
ling te vinden is die in grote lijnen overeenkomt met de ontwikkeling 
van Jezus’ optreden. 

Jesaja 42 

In de eerste profetie spreekt God zelf; Hij stelt Zijn Knecht aan de we-
reld voor – een Knecht die Hem behaagt, die Hij uitverkoren heeft en 
die Hem in alles gehoorzaam en dienstbaar zal zijn: 

Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een 
welbehagen heb. 

Er wordt hier benadrukt dat Hij de mensen een boodschap moet bren-
gen – hij zal dus een prediker zijn: 

Hij zal de volken het recht openbaren. (vs. 1) 

Op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. (vs. 4) 

Ook wordt de manier benadrukt waarop Hij zijn boodschap verkondi-
gen zal: op zachtmoedige wijze, zonder te schreeuwen of boos te 
worden. Evenmin zal Hij een Man van geweld zijn: hij zal het geknak-
te riet niet verbreken noch de kwijnende vlaspit uitdoven – woorden 
die Matteüs aanhaalt, wanneer hij beschrijft hoe Jezus tijdens zijn 
prediking conflict en sensatie vermeden heeft (Matteüs 12:15-21). Er 
zijn hier al aanduidingen van weerstand tegen Hem, maar gesterkt 
door God die Hem behoedt (vzn 1,6), zal Hij zijn taak vervullen. Door 
Hem zal Gods verbond met Zijn volk vernieuwd worden (vs. 6) – maar 
zijn taak is niet beperkt tot Israël: Hij zal een licht zijn voor alle vol-
ken (vs. 6), recht brengen op aarde en verlossing voor de ellendigen, 
de gevangenen en de blinden (vs. 7). 

Jesaja 49 

In deze tweede profetie spreekt de Knecht. In een taal die op de 
maagdelijke geboorte van Jezus wijst, spreekt Hij over zichzelf als het 
werktuig van zijn HERE. God heeft Hem van de moederschoot aan ge-
vormd (vzn 1,5); Hij is “een puntige pijl in zijn pijlkoker” (vs. 2); en 
zijn roeping omvat de gehele wereld. Hij zal niet alleen Israël als 
Gods volk weer oprichten, maar ook het licht van Gods heil tot in alle 
uithoeken van de aarde brengen 

Het is te weinig dat u Mij tot een knecht zou zijn om de stammen 
van Jakob weer op te richten ... Ik stel u tot een licht van de volken, 
opdat mijn heil zal reiken tot het einde van de aarde. (vs. 6) 

Maar we vinden hier onmiskenbaar een voorzegging van wat Jezus 
onder de mensen te wachten staat: verwerping, versmading en verne-
dering voor de ‘heersers’ van de aarde, zodat de Knecht zich zal af-
vragen of zijn werk niet tevergeefs is geweest. 
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Maar ik zei: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchte-
loos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de HERE en 
mijn vergelding bij mijn God. (vs. 4) 

Maar God zal zijn werk vergelden, zodat zij die Hem verworpen heb-
ben zullen moeten opstaan en zich voor Hem neerbuigen. Hoewel Hij 
voor een tijd “diep veracht” en “verafschuwd”, “de knecht van heer-
sers” is, zullen “koningen ... opstaan, vorsten ... zich neerbuigen” (vs. 
7) – een duidelijke voorzegging van zijn opstanding en verheerlijking. 

Jesaja 50 

De profetie in Jesaja 50 beschrijft de Knecht als de gehoorzame Leer-
ling die naar het onderwijs van zijn Heer luistert. Zijn leer brengt ver-
troosting voor de zwakken en vermoeiden: 

De Here HERE heeft mij als leerling leren spreken om met het woord 
de moede te kunnen ondersteunen ... De HERE heeft mij het oor 
geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet terugge-
deinsd. (vzn 4,5) 

Maar hier spitst zich het patroon van lijden en verlossing nog verder 
toe. Wat Jezus vóór zijn kruisiging meemaakte – geseling, slaag en 
bespuwing – wordt hier duidelijk voorzegd: “Mijn rug heb ik gegeven 
aan wie sloegen ... mijn gezicht heb ik niet verborgen voor smadelijk 
speeksel” (vs. 6). Maar de grootte van zijn lijden wordt nog overtrof-
fen door zijn vertrouwen op God, Die Hem redt en Hem rechtvaardigt: 

Maar de Here HERE helpt mij, daarom ben ik niet te schande ... Hij 
is nabij, die mij recht verschaft ... Wie zal mij dan schuldig verkla-
ren? (vzn 7-9) 

Tot nu toe is wel duidelijk geworden welk doel God met behulp van 
Zijn Knecht bereiken wil: het herstel van het afvallige, zondige Israël, 
en de bekering van de gehele aarde tot Hem en tot Zijn heil. Daarmee 
zal de gehele aarde vervuld worden met de kennis van Zijn recht en 
van Zijn heerlijkheid. Maar hoe zal dit doel worden bereikt? Waarin 
bestaat de 'dienst' van deze Knecht? Hij zal de boodschap van genade 
voor zondaars verkondigen – licht voor de blinden, loslating voor ge-
vangenen – maar toenemend wordt de nadruk gelegd op de gevolgen 
van zijn zending voor Hem persoonlijk: zowel zijn boodschap als Hij 
zelf worden verworpen: de mensen verachten, slaan en pijnigen hem. 
Maar daarna zal God Hem redden, Hem tegenover zijn vijanden recht-
vaardigen, en Hem ver boven hen verheerlijken. 

Zonder twijfel waren het deze voorzeggingen die Jezus in gedachten 
had, toen Hij zijn discipelen op weg naar Jeruzalem waarschuwde: 

Wij gaan op naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten geschre-
ven is, zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. Want Hij zal 
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overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en 
bespuwd worden, en zij zullen Hem geselen en doden, en op de 
derde dag zal Hij opstaan. (Luc 18:31-33) 

We zien hoe nauwkeurig Jezus Jesaja gelezen had: Hij verstond de 
voorzegging dat de HERE Zijn Knecht zou helpen en Hem recht zou 
verschaffen – een belofte van verlossing, zelfs uit het graf, door de 
opstanding. Later, na zijn opstanding, leerde Hij zijn nog niet-
begrijpende discipelen: “moest de Christus dit niet lijden om in zijn 
heerlijkheid in te gaan?” (Luc 24:26). 

Jesaja 52-53 

Maar pas met de vierde ‘Knechtprofetie’ wordt het verband duidelijk 
tussen de ervaringen van de Knecht en het doel dat Hij moet berei-
ken. Voor een deel sprekend namens het volk Israël, dat Hem ver-
werpt, schildert de profeet nog eens zijn zachtmoedig gedrag en de 
negatieve reacties van zijn volk: 

Hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aange-
zien ... Hij was veracht en van mensen verlaten ... wij echter hiel-
den hem voor ... een door God geslagene en verdrukte. (Jes 53:2-4) 

Niet alleen zijn kruisiging zelf wordt vermeld in woorden als 
‘doorboord’, ‘verbrijzeld’ (vs. 5) en “afgesneden uit het land van de 
levenden”, maar ook de illegaliteit van het proces dat leidt tot zijn 
dood: “Hij werd uit verdrukking en gericht weggenomen” (vs. 8). Maar 
ook wordt de nadruk gelegd op de houding van de Knecht: Hij gaat 
vrijwillig de dood tegemoet, zodat Hij die niet zomaar verdraagt, 
maar maakt tot zijn positieve daad van gehoorzaamheid en vertrou-
wen. “Hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open ... als een 
lam dat naar de slacht geleid wordt” (vs. 7). Hij heeft “zijn leven uitge-
goten in de dood” (vs. 12) en “zichzelf als schuldoffer gegeven” (vs. 
10). Dit is zijn dienst: dat Hij zich overgeeft en zijn leven uitgiet in de 
dood. En het is door zijn volmaakte gehoorzaamheid en zijn vertrou-
wen op God, dat “het voornemen van de HERE door zijn hand voort-
gang zal hebben” (vs. 10). 

De Knecht maakt zich tot een volmaakt, vlekkeloos schuldoffer; over-
eenkomstig de rituelen van de Wet van Mozes draagt Hij als een lam 
de zonden en overtredingen van het volk. “Onze ziekten heeft hij op 
zich genomen, en onze smarten gedragen” (vs. 4). Hij lijdt “om onze 
overtredingen”, “om onze ongerechtigheden”; “de straf, die ons de 
vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing 
geworden” (vs. 5); “de HERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op 
hem doen neerkomen” (vs. 6); “Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer 
gesteld zal hebben” (vs. 10). 
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Door gehoorzaam te lijden maakt Hij verzoening mogelijk: zijn strie-
men brengen anderen vrede en genezing. Dit kan Hij doen omdat Hij 
als Vertegenwoordiger van de mensen kan optreden – als Mens uit de 
mensen genomen, die de verzoekingen en lichamelijke zwakheid van 
de mensen deelt – en omdat Hij in zijn benauwdheid op God ver-
trouwt. Maar na het lijden ligt voor Hem zijn loon gereed: Hij zal ver-
heven en verhoogd worden, Hij zal leven – lang leven (kennelijk een 
zinspeling op de onsterfelijkheid die de Vader Hem na zijn opstan-
ding schonk). “... hij zal nakomelingen zien en een lang leven heb-
ben ... hij zal het zien tot verzadiging toe” (vzn 10,11); “Ik zal hem 
een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verde-
len” (vs. 12); “mijn knecht ... zal verhoogd zijn, ja, als hoogste verhe-
ven zijn ... om hem zullen koningen verstommen” (Jes 52:13,15). 

Een onmisbaar onderdeel van deze beloning is echter, dat Hij de 
vrucht van zijn lijden zal zien: de verzoening zal werkzaam zijn, want 
velen die zondaars waren zullen rechtvaardig worden. “Door zijn ken-
nis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en 
hun ongerechtigheden zal hij dragen ... hij [heeft] toch de zonden 
van velen gedragen” (Jes 53:10,12). Jesaja voorzegde op de duidelijk-
ste wijze de betekenis van de dood van Jezus, de Knecht, die Paulus 
later zo verklaard heeft: 

God ... heeft door Christus ons met Zich verzoend ... dat God in 
Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun 
overtredingen niet toe te rekenen. (2 Kor 5:18,19) 

Tegelijkertijd liet Jesaja zien op welke voorwaarde deze verzoening 
voor de individu geldig wordt: de profetische stem, nog steeds spre-
kende namens het volk, belijdt hun schuld: “wij allen dwaalden als 
schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE 
heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen” (vs. 
6). Hier zijn berouw en bekering, maar ook geloof in de werking van 
het offer, het antwoord dat in het Nieuwe Testament steeds gevraagd 
wordt op het evangelie. 

“Van wie zegt de profeet dit?” 

Ondanks alle pogingen die men gedaan heeft deze passages anders 
te verklaren – als beeld van de ervaringen van de profeet zelf of van 
het volk Israël, of een deel daarvan, als collectieve knecht – kunnen 
wij in alle redelijkheid en eerlijkheid niet anders doen dan in deze 
woorden van Jesaja een opvallende profetie zien van Jezus’ prediking, 
van zijn leven, lijden, dood, opstanding en verheerlijking – en ook 
van de boodschap van vergiffenis, die op basis van zijn offer voor de 
zonden van de mensen verkondigd zou worden. 
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Dat Jezus ze zo beschouwde, hebben we aan het begin al gezien. Ter 
bevestiging hiervan bekijken we zijn woorden in Matteüs 20, waar 
duidelijke weerklanken van Jesaja 53 te vinden zijn: Hij komt als 
‘slaaf’ om te dienen; vooral de uitdrukking ‘losprijs voor velen’ is een 
weerklank van het hebraïsme bij Jesaja. Bij de instelling van het 
‘Avondmaal’ herhaalde Jezus deze uitdrukking, en bracht zijn offer-
dood in verband met de vernieuwing van het verbond: 

Wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; zoals de Zoon des 
mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te die-
nen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. (Mat 20:27,28) 

Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. (Mat 26:28) 

Dit woord ‘velen’ komt nog eens voor in Paulus’ verklaring van het 
evangelie: “... zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer 
velen rechtvaardigen worden” (Rom 5:19). 

De apostelen, onderwezen door Jezus, zinspelen herhaaldelijk op het 
verband tussen de Knecht in Jesaja en Jezus’ offerdood. Petrus bena-
drukt op de Pinksterdag dat Jezus “naar de bepaalde raad en voorken-
nis van God uitgeleverd werd”. Later, in zijn eerste brief, maakt hij 
nog duidelijker zinspelingen op Jesaja: 

... deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, 
hebt u door de handen van wetteloze mensen aan het kruis gena-
geld en gedood; de God van onze voorvader heeft zijn knecht Jezus 
verheerlijkt. (Hand 2:23; 3:13) 

... die, als Hij gescholden werd, niet terugschold [Jes 53:7] ... maar 
het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt [Jes 50:8]; die zelf 
onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft ...door zijn 
striemen bent u genezen. Want u was dwalende als schapen. (1 Pet 
2:23-25) 

Voor de apostelen was Jezus deze ‘Knecht van de HERE’, die door zijn 
rechtvaardig lijden verzoening en vergiffenis voor zondige mensen 
bewerkstelligd heeft. Wanneer Paulus de Filippenzen schrijft dat Jezus 
“de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen”, bedoelt hij 
niet zomaar een knecht, maar de Knecht die Jesaja beschreven had. 
Deze heeft “zijn ziel uitgegoten in den dood”: zo zegt Paulus dat Je-
zus zich “ontledigd heeft”, dus ‘leeg gemaakt’ of ‘uitgegoten’. 

De gehoorzaamheid van Christus 

In Filippenzen 2:1-11 wijst Paulus op een ander aspect van het begrip 
‘Knecht van de HERE’. Het gaat hem niet alleen om het objectieve feit 
dat Jesaja’s profetie de betekenis van Jezus’ dood verklaart, en aan de 
andere kant dat in Jezus de voorzeggingen hun vervulling gevonden 
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hebben. Hij richt de aandacht ook op de subjectieve kant van de 
zaak. Jezus nam de gestalte van een knecht aan – Hij nam vrijwillig de 
rol van deze Knecht op zich, van het begin af wetend wat geschreven 
staat over de Knecht. Hij identificeerde zich met deze toekomst, deze 
dood – Hij ging niet blind en onwetend de dood in. En juist deze ken-
nis vooraf maakt een centraal aspect uit van zijn gehoorzaamheid. 

Matteüs wijst erop in zijn verslag van Jezus’ doop; hij vertelt dat de 
stem uit de hemel zei: “Deze is mijn Zoon [een zinspeling op Psalm 
2], de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb [een aanhaling uit Jesa-
ja 42]”. Deze combinatie van zinspelingen laat zien welke beslissing 
Jezus bij zijn doop nam: Hij was Gods Zoon – en toch wilde Hij zich 
tot Knecht maken, gereedstaand te sterven om de wil van de Vader te 
vervullen. Dit zelfbewustzijn van Jezus is al aangeduid in de vorm van 
de profetieën – waarvan er twee komen uit de mond van de Knecht 
zelf, die nadenkt over zijn roeping. In dezelfde geest zegt Jezus dan: 
“Laat het mij nu toe, want past het ons op deze wijze alle gerechtig-
heid te vervullen” (Mat 3:15 – zie HSV). Hij laat zich dopen alsof Hij 
een van de zondige mensen was, gereed hun lot, hun schuld met hen 
en voor hen te dragen. Johannes’ verslag onderstreept het verband 
met Jesaja: hij vertelt dat Johannes de Doper van Jezus zei: “Zie, het 
lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh 1:29). De 
zinspeling op Jesaja 53 is duidelijk. 

In zijn verzoeking in de woestijn bevestigde Jezus deze beslissing. De 
gedachte dat Hij als Zoon niet hoefde te dienen en te sterven ver-
wierp Hij namelijk met een verwijzing naar zijn roeping – te dienen: 
“De Here, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen”. Deze 
vraag: moet Hij als Zoon een Knecht zijn?, blijft zijn grote uitdaging 
tot het eind van zijn leven op aarde. Wanneer Hij in Gethsémane zegt: 
“Niet mijn wil, maar de uwe geschiede!”, geeft Hij een laatste keer 
hetzelfde antwoord en vervult alle gerechtigheid in vertrouwen op de 
God en Vader, Die Hem beloofd had Hem te helpen en Hem recht te 
verschaffen – met andere woorden: op te wekken uit de doden (want 
hoe kan Hem recht gedaan worden als Hij dood in het graf ligt?). 

Wij kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor deze eenvoudige dingen: 

 aan God Die de offerdood van zijn geliefde Zoon en Knecht 
vooraf besloot, dit door Zijn profeet Jesaja liet openbaren, en 
tenslotte Zijn eniggeboren Zoon gaf om ons te verlossen uit de 
macht van de zonde; 

 aan Jezus Christus, die niet weerspannig was en niet terug-
deinsde voor wat God van Hem vroeg. 
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Alleen hierdoor gaan alle heilsbeloften van de Bijbel in vervulling. Al-
leen door de gehoorzaamheid van de trouwe ‘Knecht van de HERE’ is 
er hoop voor deze aarde, dat zij eens vol zal worden van de heerlijk-
heid van God in Zijn Zoon en Zijn kinderen. 

Nadat Filippus, uitgaande van Jesaja’s profetie, Jezus gepredikt had 
aan de kamerling, kwamen zij bij een water. De kamerling zei: “Zie, 
daar is water. Wat is er tegen, dat ik gedoopt word?” Volgens sommi-
ge teksten van het Nieuwe Testament antwoordde de kamerling: “Ik 
geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is”. Toen daalden zij af in 
het water en Filippus doopte hem. De kamerling had in de Knecht 
Gods Zoon gezien. Hij had de noodzaak begrepen dat deze Knecht 
moest lijden voor de zonden van de mensen. In feite had hij een belij-
denis van berouw, bekering en geloof afgelegd, die overeenkomt met 
de woorden uit Jesaja 53: 

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze onge-
rechtigheden verbrijzeld, de straf, die ons de vrede toebrengt, was 
op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 

In deze overtuiging heeft hij de juiste beslissing genomen: om door 
Christus gerechtvaardigd te worden, heeft hij zich één gemaakt met 
Hem op de enig mogelijke manier: in een symbolische dood met Hem 
in het water, evenals Jezus zijn roeping als Knecht aanvaard heeft 
door zich te laten dopen. Zo past het ook óns alle gerechtigheid te 
vervullen. 
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4.   De Parakleet 

Ik ga heen en kom tot u 

Op de laatste avond van zijn aardse leven viert de Heer Jezus het jaar-
lijkse Paschafeest met zijn discipelen. Tijdens de maaltijd vertelt Hij 
hun dat dit de laatste keer is dat Hij het feest met hen zal vieren 
voordat Gods Koninkrijk gekomen is. 

Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, voordat Ik lijd. Want 
Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het ver-
vuld is in het Koninkrijk van God. (Luc 22:15,16) 

Om de discipelen aan te sporen in vol vertrouwen uit te zien naar de 
tijd wanneer zij weer feest met Christus zullen vieren, en wel in Gods 
Koninkrijk, geeft Jezus hun, met de plechtigheid van een testamentai-
re beschikking, de zekerheid dat zij dan, in heel andere omstandighe-
den, met Hem zullen zijn: 

En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals mijn Vader het Mij beschikt 
heeft, opdat u aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. (Luc 
22:29,30) 

Omdat Hij nu afscheid van de discipelen neemt, is het tijd geworden 
uitvoerig te spreken over wat zij, na zijn heengaan, te verwachten 
hebben. Hij vertelt hun dan in de loop van een lang gesprek een aan-
tal keren dat zij geen reden hebben bedroefd te zijn, want Hij zal bij 
hen terugkomen: 

Uw hart worde niet ontroerd of bevreesd. U hebt gehoord, dat Ik 
tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. (Joh 14:27,28) 

Christus terugkomst na zijn opstanding 

Wanneer wij nu terugkijken op deze reeks beloften van Christus’ te-
rugkeer, valt op dat wij rekening moeten houden met niet slechts één 
maar drie verschillende vervullingsmomenten. In de eerste plaats 
geeft Jezus aan dat de discipelen Hem weer zullen zien in de nabije 
toekomst: 

Nog een korte tijd en u ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte 
tijd en u zult Mij zien ... Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik 
zal u terugzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt 
u uw blijdschap. (Joh 16:16,22) 
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Drie dagen na Jezus' dood, inderdaad een ‘korte tijd’ dus, is deze be-
lofte in vervulling gegaan. De Heer is na zijn opstanding naar zijn dis-
cipelen gekomen, “veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen 
sprekende over al wat het Koninkrijk van God betreft” (Hand 1:3). 
Hoezeer hun droefheid tot blijdschap werd veranderd blijkt uit het 
slot van Lucas’ evangelie: 

En het gebeurde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. 
En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. (Luc 
24:51,52) 

Christus’ terugkomst in de eindtijd 

Ondanks de voorbarige verwachtingen van de discipelen, die Jezus na 
zijn opstanding vragen: “Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap 
voor Israël?” (Hand 1:6), heeft Christus dit niet gedaan. Zijn belofte 
terug te komen, moet dan gezien worden in verband met wat Hij hier 
al eerder over had gezegd. Vanaf de tijd dat Jezus de discipelen ver-
telde dat Hij in Jeruzalem overgeleverd zou worden en sterven, sprak 
Hij ook van zijn terugkomst in zichtbare heerlijkheid: 

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn 
Vader, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar 
zijn daden. (Mat 16:27) 

Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de 
hemel, met grote macht en heerlijkheid. (Mat 24:30) 

Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle 
engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon van zijn 
heerlijkheid. (Mat 25:31) 

Gezien zijn belofte, in zijn gesprek in de bovenzaal, opnieuw feest 
met zijn discipelen te vieren in Gods Koninkrijk, is het te verwachten 
dat Jezus bij deze gelegenheid ook over zijn wederkomst in de eind-
tijd zou spreken. Want met deze komst zal ook Gods Koninkrijk op 
aarde komen. Dit blijkt dan inderdaad het geval te zijn: 

Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben 
en u plaats bereid heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat 
ook u zijn mag, waar Ik ben. (Joh 14:3) 

Wat dit samenzijn zou betekenen, blijkt uit de belofte plaats te ne-
men aan Christus’ tafel in zijn Koninkrijk. Intussen moet Christus zor-
gen voor de totstandkoming van zijn Koninkrijk, voordat Hij terug-
komt om altijd met zijn volk te zijn. Paulus heeft deze woorden blijk-
baar in gedachte, als hij de gemeente in Tessalonika, bedroefd van-
wege het overlijden van sommige leden, wil vertroosten: 

Want de Heer zelf zal ... neerdalen van de hemel ... en zó zullen wij 
altijd met de Heer wezen. (1 Tes 4:16,17) 
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De komst van de Parakleet 

Tussen deze twee beloften in, van zijn terugkomst enkele dagen na 
zijn sterven en van zijn komst in de eindtijd in openlijke heerlijkheid 
en macht, spreekt Jezus van nog een andere komst, die betrekking 
heeft op de lange periode tussen zijn hemelvaart en verschijning op 
de wolken van de hemel in de eindtijd. 

Jezus belooft in dit gesprek in de bovenzaal tot vier keer toe de 
komst van de Parakletos, een woord dat hier meestal vertaald is als 
‘Trooster’, maar dat in onze taal ook wel is overgebracht als 
‘Parakleet’. Het samengestelde woord laat zijn betekenis duidelijk 
zien: para = naast, en kletos = geroepen. Een parakletos is letterlijk 
iemand die geroepen wordt naast iemand te staan. De benaming 
werd vooral gebruikt voor iemand die in een rechtszaak naast een 
beschuldigde stond, om bijstand te verlenen en voor hem te pleiten. 
Een ‘Parakleet’ is dus een pleitbezorger of voorspraak. Buiten dit ge-
sprek in de bovenzaal komt het woord in het Nieuwe Testament nog 
slechts één keer voor, en wel in de eerste brief van Johannes, waar de 
apostel zijn lezers verzekert van Christus’ bijstand wanneer zij heb-
ben gezondigd: “En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een 
voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige” (1 Joh 2:1). 
De ‘Parakleet’ op deze plaats is dus Christus zelf, als de enige Midde-
laar tussen God en mensen, die in Gods tegenwoordigheid in de he-
mel optreedt ten behoeve van zijn volgelingen op aarde: 

Daarom kan Hij ook volledig behouden, wie door Hem tot God 
gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. (Heb 7:25) 

Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die 
aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. (Rom 8:34) 

De Heer staat naast zijn getuigen 

Johannes ziet Christus dus als de ‘Parakleet’, de Pleitbezorger die 
voor Gods troon staat ten behoeve van zijn falende volgelingen op 
aarde. In Jezus' gesprek in de bovenzaal echter heeft de ‘Parakleet’ de 
functie naast de apostelen te staan wanneer zij, een onbeduidend 
groepje Galileeërs, voor de schijnbaar onmogelijke taak staan zijn 
evangelie in de gehele wereld te verkondigen, en voor haar macht-
hebbers moeten getuigen. De belofte komt dus overeen met wat Je-
zus volgens de eerste drie evangeliën gezegd had wat Hij in die toe-
stand zou doen: bijstand verlenen wanneer zijn apostelen zich voor 
de overheden moesten verantwoorden: 

Wanneer zij u overleveren, maak u dan niet bezorgd, hoe of wat u 
spreken zult; want het zal u op dat moment gegeven worden wat u 
spreken moet; want u bent het niet, die spreekt, maar het is de 
Geest van uw Vader, die in u spreekt. (Mat 10:19,20) 
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Want de heilige Geest zal u op het ogenblik zelf leren, wat u zeg-
gen moet. (Luc 12:12) 

Neem u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe u 
zich zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, die al 
uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. 
(Luc 21:14,15) 

De betekenis van de belofte van de Geest aan Christus’ apostelen 
staat in direct verband met hun taak voor de Heer te getuigen. Ook in 
het evangelie van Johannes is het de functie van de ‘Parakleet’ de 
apostelen bij te staan als zij optreden in de wereld als Christus’ getui-
gen: 

Wanneer de Parakleet komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de 
Geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij 
getuigen; en u moet ook getuigen, want u bent van het begin aan 
met Mij. (Joh 15:26,27) 

De vervulling van deze belofte, in de Geest tot de discipelen te ko-
men, is te merken in de redevoeringen van de apostelen in de Hande-
lingen van de apostelen: “Toen zei Petrus, vervuld met de heilige 
Geest, tot hen ...”; “Maar hij (Stefanus), vol van de heilige Geest”; “En 
de Geest zei tot mij”; “Paulus, vervuld met de heilige Geest” (Hand 
4:8; 7:55; 11:12; 13:9). 

Een treffend voorbeeld van de vervulling van de belofte van de bij-
stand van de ‘Parakleet’ geeft Paulus in zijn laatste brief. Daarin ver-
telt hij Timoteüs dat hij voor de keizerlijke rechtbank in Rome werd 
gedagvaard en de verhoogde Heer hem toen wijsheid en woorden 
gaf: 

Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar al-
len hebben mij in de steek gelaten ... maar de Heer heeft mij ter 
zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging 
tot haar recht gekomen is en alle heidenen haar hebben kunnen 
horen. (2 Tim 4:16,17) 

Nog een tweede voorbeeld – in verband met een eerdere verschijning 
voor de autoriteiten in Rome – is in Paulus' brieven te vinden: 

Ik wil, dat u weet, broeders, dat wat ik heb meegemaakt eerder tot 
bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt ... Want ik 
weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bij-
stand van de Geest van Jezus Christus. (Flp 1:12,19) 

De verlichtende Geest van de waarheid 

Veel van de betekenis van Jezus’ woorden en wonderen hebben de 
discipelen tijdens hun reizen met Hem niet begrepen. De evangelis-
ten schamen zich niet hun vroegere gebrek aan inzicht te bekennen: 
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En zij begrepen niets van deze dingen en dit woord bleef hun duis-
ter en zij wisten niet, waarvan gesproken werd. (Luc 18:34) 

Bent ook u nog onbevattelijk? Begrijpt u niet? (Mat 15:16) 

Ziet u het nog niet in? (Mat 16:9) 

Zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan. 
(Joh 20:9) 

Bovendien zullen de discipelen moeite hebben alles wat Jezus had 
gezegd en gedaan in die drukke jaren, volledig te onthouden en zich 
in latere tijden goed te herinneren. Vandaar dat Jezus belooft dat Hij, 
wanneer Hij als de ‘Parakleet’ komt, de discipelen in staat zal stellen 
weer voor de geest te roepen wat zij eens gehoord en gezien hebben: 

Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Pa-
rakleet, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die 
zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. 
(Joh 14:25,26) 

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen; maar 
wanneer Hij komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wij-
zen tot de volle waarheid. (Joh 16:12,13) 

Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en 
het u verkondigen. (Joh 16:14) 

In zijn evangelie geeft Johannes voorbeelden van de vervulling van 
deze belofte: 

Dit begrepen zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt 
was, toen herinnerden zij zich, dat dit met het oog op Hem ge-
schreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden. (Joh 12:16; 
vergelijk 2:22; 20:9) 

Dankzij deze verlichtende invloed van Christus door zijn komst in de 
Geest, hebben de apostelen een betrouwbaar verslag gegeven van 
“alles dat Jezus begonnen was te doen en te leren, tot de dag dat Hij 
werd opgenomen” (Hand 1:1,2). Onder deze invloed heeft ook Paulus 
brieven kunnen schrijven, heeft hij gevraagd deze – zoals de gewoon-
te was met de Schriften van het Oude Testament – als gezaghebben-
de geschriften in de gemeentelijke samenkomsten voor te lezen 
(Kolossenzen 4:16). Met betrekking tot wat aan Hem als apostel is 
geopenbaard, schrijft hij: 

Wij nu hebben ... de Geest uit God ontvangen, opdat wij zouden 
weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spre-
ken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, 
maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het 
geestelijke vergelijken. (1 Kor 2:12,13) 
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De identiteit van de Parakleet 
Evenals Christus zelf in de hemel de ‘Parakleet’ is, die voor Gods fa-
lende kinderen voor de troon van God pleit, zijn er aanwijzingen in 
Jezus’ gesprek in de bovenzaal dat Hij ook hier de ‘Parakleet’ is, die 
naar zijn volgelingen op aarde terug zal komen. Hij zegt bijvoorbeeld 
tot de discipelen over de ‘Parakleet’: “u kent Hem, want Hij blijft bij u 
en zal in u zijn” (Joh 14:17). Het is Christus zelf die op zichtbare wij-
ze bij hen was gebleven. Voortaan zal de relatie nog intiemer worden, 
want Hij zal in hen zijn. Dit blijkt nog duidelijker uit de volgende 
woorden: 

Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u ... Op die dag zult 
u weten, dat Ik in mijn Vader ben en u in Mij en Ik in u. (Joh 14:18-
20) 

“De Heer is de Geest” schreef Paulus (2 Kor 3:17), en op grond van 
Jezus’ beschrijving van zijn functie mogen wij ook zeggen: “De Heer 
is de Parakleet”. 

“Wij zullen bij hem wonen” 

Jezus sprak in de bovenzaal voornamelijk over zijn komst naar de 
apostelen, in de eerste plaats direct na zijn opstanding, in de tweede 
plaats in de eindtijd, en in de derde plaats om hen te steunen als zij 
voor Hem in de wereld zouden getuigen. Maar de Heer heeft ook alle 
andere gelovigen in gedachte, als Hij overgaat van ‘u’ tot de algeme-
ne aanduiding ‘wie’ en ‘ iemand’: 

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; 
en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal 
hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (Joh 14:21) 

In antwoord op de vraag van een discipel die zo'n persoonlijke open-
baring niet kon begrijpen, gaf Jezus de volgende verklaring: 

Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Va-
der zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem 
wonen. (Joh 14:23 

Met deze belofte moeten we de laatste woorden van Jezus in het 
evangelie naar Matteüs vergelijken, waarin Hij zijn volgelingen verze-
kert van zijn nabijheid tot de dag van zijn terugkomst in de eindtijd: 
“en zie, lk ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de we-
reld” (Mat 28:20). Al eerder had de Heer gewaarschuwd voor een tijd 
wanneer de discipelen zijn aanwezigheid zouden moeten missen: “Er 
zullen dagen komen, dat u zult begeren één van de dagen van de 
Zoon des mensen te zien en u die niet zult zien” (Luc 17:22). Maar 
terwijl zij de steun van zijn zichtbare aanwezigheid in hun midden 
zullen moeten missen zal Hij hen niet in de steek laten, “want waar 



88 

twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun mid-
den” (Mat 18:20). 

De eerste van de zeven brieven aan de gemeenten in Openbaring, 
stelt de verhoogde Heer voor als wandelend tussen zijn gemeenten. 
En evenals in de bovenzaal richt Hij zich tot de bereidwillige individu: 

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem 
hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd 
met hem houden en hij met Mij. (Op 3:20) 

De Heer zoekt gemeenschap met zijn dienaars 

Deze belofte geeft een adembenemende mogelijkheid. De Heer Jezus 
is niet alleen een historische Persoon, die u kunt leren kennen uit de 
verslagen die de evangelisten hebben gemaakt. Hij is ook niet slechts 
Iemand die u bij zijn wederkomst hoopt of verwacht te ontmoeten, 
om zijn uitnodiging te horen zijn Koninkrijk binnen te gaan. Hij zoekt 
gemeenschap met u en al zijn volgelingen in de tijd dat u en zij wach-
tend uitzien naar zijn verschijning in heerlijkheid. 

Wat zijn de belangrijkste dingen in uw leven? Geld, bezit, veel goe-
deren? Als u de enige mens op aarde was zou u de eigenaar van alles 
zijn. Maar welke waarde zou dat hebben, als u helemaal alleen was? 
Het meest belangrijke in het dagelijks leven zijn goede relaties en 
vriendschappen met familieleden, vrienden en kennissen. Maar is het 
menselijk leven zelfs op zijn best toch leeg, als u uw dagen niet door-
brengt met God in de hemel als uw Vader en met Christus Jezus als  
uw Heiland en Vriend? Paulus schreef eens dat zijn hoogste streven 
was met Christus te leven: 

Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de 
Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft over-
gegeven. (Gal 2:20) 

Dit alles om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de 
gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wor-
dende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. (Flp 
3:10,11) 


