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Nederlandse Geloofsbelijdenis   

Artikel 10 De Godheid van Jezus Christus, de Zoon  

Wij geloven, dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur 

de eniggeboren Zoon van God is, van eeuwigheid geboren. 

Hij is niet gemaakt of geschapen (want dan zou Hij een 

schepsel zijn), maar één van wezen met de Vader, mede-

eeuwig, het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van de 

Vader en de glans van zijn heerlijkheid [Hebreeën 1,3], Hem 

in alles gelijk [Filippenzen 2,6]. Hij is de Zoon van God, niet 

alleen sinds Hij onze natuur heeft aangenomen, maar van 

alle eeuwigheid, zoals ons de volgende getuigenissen leren, 

wanneer ze met elkaar vergeleken worden.  

Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen [Genesis 1,1] 

en de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen 

door het Woord, dat hij God noemt [Johannes 1,1-3]. De 

apostel zegt dat God de eeuwen door zijn Zoon gemaakt 

heeft [Hebreeën 1,2]. Eveneens dat God alle dingen door 

Jezus Christus geschapen heeft [Kolossenzen 1,16]. 

Daarom moet Hij die genoemd wordt God, het Woord, de 

Zoon en Christus Jezus, er reeds geweest zijn, toen alle 

dingen door Hem geschapen werden. En daarom zegt de 

profeet Micha: Zijn uitgang is van het begin en van 

eeuwigheid [Micha 5,1]. En de apostel: Hij is zonder begin 

der dagen en zonder einde van leven [Hebreeën 7,3]. Zo is 

Hij dan de ware, eeuwige God, die Almachtige, die wij 

aanroepen, aanbidden en dienen. 

 

Jezus Christus, wie is Hij toch? Gods eniggeboren 

Zoon, onze Heer, zo wordt Hij door christenen 

beleden. In Hem ontmoet God zelf ons. Hij is God-

met-ons. Maar wie is Hij toch? Dat is een vraag van 

verlangen Hem meer te kennen. Het is ook een vraag 

van wie nader kennis met Hem wil maken. Het is ook 

de vraag die Jezus zelf heeft gesteld aan zijn 

leerlingen: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 

 

God zelf 

In Johannes 1 wordt God de Zoon ‘het Woord’ 

genoemd. Hij wordt geïdentificeerd als ‘bij’ God én 

tegelijk als God zelf. Door Hem heeft God in het begin 

alles geschapen. Hij is het Woord dat er in het begin 

was en door wie alles is geworden. 

Juist in het Johannesevangelie is vaker te lezen dat 

Jezus één is met God de Vader én van Hem 

onderscheiden wordt. Hij verwijst naar Hem door en 

zegt: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (14,9) 

en ‘Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij’ (14,6). 

In het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 sprak 

Jezus over de grootheid die Hij bij God zijn Vader had 

voor de wereld bestond (17,5). Hij noemde zich één 

met zijn Vader (17,21). 

Wie is Hij toch? Jezus Christus, de eeuwige Zoon van 

de eeuwige Vader, en ook zelf God.  

 

Beeld van God 

Jezus wordt ‘Gods beeld’ genoemd (2 Korintiërs 4,4; 

Kolossenzen 1,15), zijn evenbeeld (Hebreeën 1,2). In 

Hem wordt duidelijk wie God is. Gods karakter, zijn 

‘heerlijkheid en majesteit’ worden door Hem 

zichtbaar. God wordt zelf zichtbaar door Hem. 

‘Niemand heeft God ooit gezien, maar de enige Zoon, die 

zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem 

doen kennen’ (Johannes 1,18). Door mens te worden en 

bij ons te wonen (1,14).  

Wie is Hij toch? God als mens gekomen, die God 

weerspiegelt, in wie God zichtbaar en kenbaar wordt. 

 

Middelaar tussen God en mensen 

De Zoon is God, God zelf . Dat is geen neutrale 

informatie. Dat wordt in het evangelie verteld, als 

onderdeel van Gods goede nieuws, dat God zich zo 

naar ons heeft toegewend . 

Als God zich in genade naar ons toekeert, doet Hij dat 

door in zijn Zoon tot ons te komen. Daarvoor 

vernederde Hij zich; Hij wilde ons komen dienen. Tot 

op het kruis. Zo bleek Gods genade. In Hem ‘heeft God 

de wereld met zich verzoend’ (2 Korintiërs 5,19). 

Daarvoor kwam God onze Maker dus zelf. Hij gaf niet 

een ander de schuld van onze overtredingen, maar Hij 

gaf zichzelf de schuld. Nam in zijn Zoon onze plaats in, 

om onze schuld te verzoenen. Dáárom werd God de 

Zoon mens, kwam Hij bij ons wonen (‘tabernakelen’). 

Om Gods genade te laten zien, Gods hart voor ons te 

ontdekken (Johannes 1,14.18).  

Wie is Hij toch? Thomas verwoordde het na Jezus’ 

opstanding: ‘Mijn Heer, mijn God!’. 


