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Relatie tussen de Vader en de Zoon (m.n. beschreven in het Johannes-evangelie). 

A Gods Zoon in O.T.: Ps. 2:7 (Gij zijt Mijn Zoon); Spr. 30:4 (hoe is de Naam Zijns Zoons); Ps. 89:27  

 en 28 (ook m.b.t. de Zoon van David: 2Sa. 7:14); [Jes. 9:5: Kind, Zoon: Naam: o.a. Sterke God, Va- 

 der der eeuwigheid]. Jezus: Zoon des Allerhoogsten genaamd (Lk. 1:32); Gods Zoon genaamd (Lk. 1:35). 

 

B De Zoon werd door de Vader (in de wereld) gezonden   Jh. 11:27 (de Christus, de Zone Gods). 

Jh. 3:17  Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar op-

dat de wereld door Hem zou behouden worden. Jh. 3:16 (Eniggeboren Zoon gegeven). 

Jh. 5:24   Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die 

heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het le-

ven. Jh. 5:30,36-38; Jh. 6:57 (door de levende Vader gezonden). 

Jh. 8:42   Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God 

uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezon-

den. 

Jh. 16:28  Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga 

heen tot den Vader. 

Jh. 17:3   En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien  

  Gij gezonden hebt. 17:2 (Vader - Zoon); 17:11 (Heilige Vader), 17:21 (Gij Vader); 17:24 (Vader);  

  17:25 (Rechtvaardige Vader). Jh. 17:8. 

1Jh. 4:9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de 

wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 

1Jh. 4:10   Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon 

gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 

1Jh. 4:14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn (= de) Zoon gezonden heeft tot (een) 

Zaligmaker der wereld. 

 

C De Zoon volbrengt de wil van de Vader 
Mt. 26:42 + Lk. 22:42 (drinkbeker: niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede); Jh. 5:30 (Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil  

des Vaders); Hb. 10:7,9,10 (Ps. 40:8,9): Zie Ik kom om Uw wil (welbehagen) te doen. 

Jh. 4:34   Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk  

  volbrenge. Jh. 17:4. 

Jh. 6:38  Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen,  

  Die Mij gezonden heeft. Vs. 39,40. 
 

D De Vader geeft Zijn volmacht aan de Zoon  
Mt. 11:27   Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch ie- 

  mand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Lk. 10:22. 

Jh. 3:35   De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. Mt. 28:18 (alle macht). 

Jh. 5:21   Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil. 

Jh. 5:22   Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; 

Jh. 5:26   Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te 

hebben in Zichzelven; 

Jh. 16:15  Al wat de Vader heeft, is Mijn; … 

Jh. 17:2  Gelijkerwijs Gij (Vader) Hem (de Zoon) macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem  

  gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.  

 

E De Zoon doet werken namens en in opdracht van de Vader 
Jh. 5:17  Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook. Jh. 5:18-20,36,43. 

Jh. 10:25 … De werken die Ik doe in de Naam Mijns Vader, die getuigen van Mij. Jh. 10:32,37,38. 

Jh. 14:10,11 De Vader Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. Jh. 14:31. 

Hd. 2:22   … Jezus den Nazaréner, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en te-

kenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 

 

F De Zoon spreekt de woorden van en namens de Vader   Jh. 14:10. 
Jh. 3:34 Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; … Jh. 3:31,32. 

Jh. 7:16 (17) Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij gezonden heeft.  

Jh. 8:26 Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen; maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig; en de 

dingen, die Ik van Hem gehoord heb, dezelve spreek Ik tot de wereld. Vs. 27,28,38,40. 

Jh. 12:49 Want Ik heb uit Mijzelven niet gesproken; maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Mij een 

gebod gegeven, wat Ik zeggen zal, en wat Ik spreken zal. Vs. 50. 
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Jh. 14:10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, 

spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. Jh. 14:11,24.  

Jh. 17:8  Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij 

hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. 

Jh. 17:6,12,14,26. M.b.t. gelovigen. 

 

G De éénheid tussen de Vader en de Zoon 
Jh. 5:32 + Jh. 8:49,54 (de Zoon eren is de Vader eren); Jh. 5:24 (horen, geloven: eeuwig leven); Jh. 5:32,37 (Vader ge-

tuigt van de Zoon); Jh. 6:46 (de Vader gezien); Jh. 7:28,29 + 8:55 (kennen); Jh. 8:16 (oordeel); Jh. 8:18 (getuigen); Jh. 

8:19 (Zoon kennen is de Vader kennen); Jh. 10:15-18 (kennen, liefhebben, Zoon: leven afleggen en wederom nemen: 

gebod van de Vader); Jh. 11:22,41,42 (de Vader hoort de Zoon); Jh. 13:20 (ontvangen); Jh. 13:31,32 + 14:13 + 17:1 + 

2Pt. 1:17 (verheerlijkt); Jh. 14:1 (geloven); Jh. 15:23,24 (haten); Jh. 16:23,26 (bidden); 1Jh. 2:22,23 (loochenen).  

Jh. 8:29  En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat  

  Hem behagelijk is. Jh. 16:32. 

Jh. 10:30 Ik en de Vader zijn één (2 x: + Jh. 17:22: gelijk als Wij één zijn); vs. 33,36; vgl. Jh. 11:4; Jh. 19:7. 

Jh. 10:38 Maar indien Ik ze (de werken Mijns Vaders: vs. 37) doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de wer-

ken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem. 

Jh. 14:9 Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien en hoe zegt gij: Toon ons de Vader. Jh. 14:7; 12:45. 

Jh. 14:10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, 

spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. Jh. 14:11,20. 

Jh. 14:23   Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn 

Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.  

Vgl. Jh. 3:11 (Wij: Onze getuigenis). 

Jh. 17:3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien 

Gij gezonden hebt. 1Jh. 5:20 (Jezus Christus is de waarachtige God en het eeuwige Leven). 

Jh. 17:7  Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij (de Vader) Mij (de Zoon) gegeven hebt, van U is.  

Jh. 17:10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen (de gelovigen) verheerlijkt. 

De Zoon is één met de Vader in willen, woorden, werken, weten en in wezen.  
 

H De éénheid van de Vader en de Zoon m.b.t. het zenden van de Heilige Geest 
Jh. 14:16 (Vader); Jh. 14:26 (Vader, in Mijn Naam); Jh. 15:26 (Ik zal de Trooster zenden van de Vader, Die van de Va- 

der uitgaat); Jh. 16:7 (de  Zoon: Ik zal Hem tot u zenden); Jh. 20:22 (De Opgestane Heer blies op de discipelen: Ont- 

vangt Heilige Geest); Ro. 8:9,10 (de Geest Gods = de Geest van Christus = Christus ≈ de Heilige Geest Gods (Ef. 4:30);  

Gal. 4:6 (de Geest Zijns Zoons) ≈ Mt. 10:20 (de Geest uws Vaders).  

Jh. 16: 13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid 

leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spre-

ken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 

15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u 

verkondigen. 

 

I De Zoon is ondergeschikt aan de Vader  
Hd. 2:22 (God werkte door de Zoon) Jh. 14:28 (Mijn Vader is meerder dan Ik); Jh. 15:1 (de Zoon): Ik ben de ware 

Wijnstok en Mijn Vader is de Landman); 1Kor. 11:3 (God is het Hoofd van Christus); Hb. 1:9 (Uw God). 

Jh. 5:19  Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzel-

ven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon desge-

lijks. Vs. 20. 

Jh. 20:17 Jezus zeide tot haar (Maria Magdalena): Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn 

Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot 

Mijn God en uw God. 

 

J De éénheid tussen de Vader en de Zoon én de gelovigen van de Gemeente 
Jh. 6:37,39,44,45,65 (al wat (wie) de Vader Mij gegeven heeft); Jh. 6:57 (leven); Jh. 16:27 (liefhebben); Jh. 20:17; 1Jh. 

1:3-7 (gemeenschap met de Vader, met Zijn Zoon, met elkander); 1Jh. 2:1; 1Jh. 2:24 + 4:14 + 2Jh. :9 (in de Zoon en de 

Vader blijven).  

Jh. 14:23   Jezus: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en 

Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Vs. 21. 

Jh. 17:11  En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, be-

waar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij. Vs. 9,10. 

Jh. 17:21 Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat 

de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. Jh. 17:22-24. 


