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De Eniggeboren Zoon 
Wat betekent deze titel? 

Bron : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drie-eenheid-.pdf  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 

 
De uitdrukking “eniggeborene” komt in het Nieuwe Testament vijf maal voor met betrekking tot de 
Heer Jezus. Ze wordt alleen gebruikt door Johannes, wiens geschriften de Heer Jezus op bijzondere 
wijze als God voorstellen. 
Als behalve “eerstgeborene” de Heer Jezus ook “eniggeborene” wordt genoemd, dan blijkt hieruit 
dat deze termen niet in letterlijke zin kunnen bedoeld zijn. EEN ENIGGEBORENE KAN 
NOOIT TEGELIJK EEN EERSTGEBORENE ZIJN. 
Met deze titel wordt de intieme betrekking tussen de Vader en de Zoon aangegeven. Het betreft hier 
dus niet een aanduiding van de menselijkheid van Jezus Christus, maar wel van de eeuwige Zoon 
van God. 
We zullen nu de vijf Schriftplaatsen aanhalen:  

1. Johannes 1:14 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond  (en wij 
hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol 
van genade en waarheid” 

Hier wordt de uitdrukking in vergelijkende zin gebruikt. Vergelijk hiermee bv. Zacharia en Amos: 
Zacharia 12:10 “Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als [met] de rouwklacht over een enig 
[kind]; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene 

Amos 8:10 “omdat Ik het [land] in rouw dompel als over een enig [kind]” 
Er zijn wel velen tot kinderen of zonen van God gemaakt, zegt Johannes in 1:12, 131, maar de Zoon 
van God is als een eniggeborene van een Vader. U ziet dus de intieme betrekking tussen Vader en 
Zoon, geschetst door de ‘apostel der liefde’. Vergelijk het met het bekende Johannes 3:16 “Want zo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. 

2. Johannes 1:18 “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot 
van de Vader is, Die heeft [Hem ons] verklaard”. 

De intieme betrekking tussen de Vader en de Zoon kan nooit sterker uitgedrukt worden! Alleen al de 
gedachte dat een engel of zelfs een aartsengel die plaats zou innemen is weerzinwekkend, want dat 
schendt deze intieme voorstelling. 

3. Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.  
4. Johannes 3:18 “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al 
veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God”. 

De liefde Gods kan niet beter uitgedrukt worden dan in het geven van zijn innig geliefde Zoon. Hij 
heeft er immers zo maar één - ook dat drukt de tekst uit. 

5. 1 Johannes 4:9 “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggebo-
ren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem”. 

 
1 Johannes in 1:12, 13: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van 
God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit 
de wil van een man, maar uit God geboren zijn”. 
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In al deze teksten komt de innige betrekking tussen de Vader en de Zoon sterk naar voor, en ook dat 
de Vader zijn Zoon - zijn énige - aan ons gegeven heeft. Dat toont Gods grote liefde voor ons, want 
er wordt gezegd: “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overge-
geven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?” - Romeinen 8:32.  
God verwierf Zich een Gemeente door het bloed van Zijn Zoon. Let op hoe Handelingen het zegt: 

Handelingen 20:28 “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige 
Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij [dat is: GOD] 
verkregen heeft door Zijn eigen bloed [dat is: Zijn Eigene, de Zoon]”. 
Vergelijk dit vers met de Textus Receptus: 
to pneuma to agion   etheto   episkopous poimainein tèn ekklèsian tou theou èn   periepoièsato 
dia tou idiou aimatos 
De Geest - heilige   plaatste   opzichters  tot herders   de     kerk     van  God Die  hij verkreeg  
door het eigen bloed 

Hier staat “eigen bloed” om duidelijk te laten zien dat de Zoon Zijn Eigene is, van hetzelfde Godde-
lijke geslacht. 

 
 

 

Zie verder: 
o De Eerstgeborene van heel de schepping: http://www.verhoevenmarc.be/eerstgeboren.pdf  

o Rubriek “Drie Goddelijke Personen”: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm 
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