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De Vader en de Zoon:
een eeuwige betrekking
"En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland
van de wereld" (1 Johannes 4:14).
Wellicht vragen we ons bij het lezen van deze tekst af: Was Christus dan niet de Zoon
vóórdat Hij werd gezonden? Zeker was Hij dat! Sommigen hebben dit geloochend en hebben
beweerd dat Christus pas de Zoon werd, toen Hij in het vlees kwam, dat wil zeggen bij Zijn
menswording. Was God dan niet de Vader, voordat Hij Zijn Zoon zond? Indien God
inderdaad de Vader was, volgt daaruit absoluut dat Christus de Zoon was. Werd God pas de
Vader toen Christus in de wereld kwam? Zeer beslist niet! De Heer Jezus beantwoordt dit in
Johannes 16:28 duidelijk en ondubbelzinnig: "Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de
wereld gekomen". Hij maakt duidelijk onderscheid tussen Zijn uitgaan van de Vader en Zijn
komen in de wereld.
In de uitdrukking "de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader" (2 Johannes, vers 3) houdt
het woord "Zoon" volstrekt geen afkomst in. In de menselijke betrekkingen daarentegen is
het wél zo dat een zoon van zijn vader afstamt en dus na zijn vader komt. Maar de Heer
Jezus was vanaf alle eeuwigheid de Zoon van de Vader, met inbegrip van Zijn plaats van
waardigheid, eenheid en gemeenschap met de Vader. En het feit dat Hij de Zoon is, vormt de
achtergrond voor het zoonschap in menselijke betrekkingen, niet omgekeerd. "Opdat allen
de Zoon eren, zoals zij de Vader eren" (Johannes 5:23). Wij eren de Vader als Degene Die
oneindig is, alwetend, alomtegenwoordig, almachtig en eeuwig. Daarom moet de Zoon in die
dingen precies zó geëerd worden.
De bovenvermelde woorden van de Heer Jezus schijnen in tegenspraak te zijn met Zijn
woorden in Johannes 14:28: "Mijn Vader is groter dan Ik". Hier spreekt Hij er echter niet
over dat de Vader persoonlijk groter is dan Hij, maar veeleer over het feit dat Hij als Mens op
aarde een plaats had ingenomen die lager was dan de Vader, en Hij spreekt daar over Zijn
terugkeer naar de Vader.
De apostel Johannes houdt zich er veel mee bezig Wie Christus is in de heerlijkheid van Zijn
Godheid. Dat wordt prachtig in Johannes 1:18 gezien: "Niemand heeft ooit God gezien; de
eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem verklaard". Was Hij dan
niet in de schoot van de Vader voordat Hij in deze wereld kwam?
Ongetwijfeld was het altijd Zijn ware natuur om ononderbroken en ongestoord in de schoot
van de Vader te zijn. Omdat Hij altijd zo'n intieme betrekking genoot met de Vader in de hele
eeuwigheid die achter ons ligt, was Hij ten volle in staat om Hem te verklaren. Zo heeft de
eniggeboren Zoon vanuit de schoot van de Vader het hart van de Vader volkomen
geopenbaard.
Wat zouden we veel missen, indien we niet zouden erkennen dat de Zoon vanaf alle
eeuwigheid onafgebroken de volle vreugde en het volmaakte welbehagen van het Vaderhart
geweest is (vergelijk Spreuken 8:30). Deze betrekking tussen de Vader en de Zoon behoort
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onze harten met intens genot te vervullen, en een aansporing te zijn voor onze eigen
blijdschap in de gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus (1 Johannes 1:14).
Ja, zowel de Vader als Zijn Zoon zijn beiden het Voorwerp van onze toegewijde genegenheid
en diepe verering. Moge de Heilige Geest onze eerbiedige aanbidding van de Vader en de
Zoon steeds meer doen toenemen.
Tenslotte mogen we wel intens genieten van de waarheid die ons in Johannes 17:24 wordt
verklaard, in de woorden van de Heer Jezus tot Zijn Vader: '"Vader, Ik wil dat waar Ik ben,
ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen,
die U Mij gegeven hebt; want U hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging van de wereld". De
Zoon spreekt tot God als Zijn Vader; en de Vader heeft Zijn Zoon liefgehad vóór de
grondlegging van de wereld. Wat komt dit volkomen overeen met de verschillende
Schriftgedeelten die wij in dit korte artikel hebben overdacht.
De schoonheid van de eeuwige betrekking van liefde tussen de Vader en de Zoon is
ongetwijfeld bedoeld om ons in diepe eerbied en aanbidding te doen neerbuigen voor de
Vader en de Zoon.

