“Dit document is een script van een studie die is bedoeld om via video te woorden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom kan het zo zijn dat de tekst niet
altijd even vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zijn in literair werk. We adviseren u om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op dit
schriftelijk onderwijs.”

Brit Chadasja Serie: De Eerstgeboren Zoon– Exodus 4:22
In de Torah wordt Israël de eerstgeboren zoon van JHWH genoemd.
Exodus 4:22
Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE (JHWH): Mijn zoon, Mijn
eerstgeborene, is Israël.
In de Profeten vinden we vergelijkbare verzen.
Hosea 11:1
Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.
Jeremia 31:9
Onder geween zullen zij komen,
onder smeekbeden zal Ik hen leiden.
Ik zal hen doen gaan naar waterbeken,
op een rechte weg, waarop zij niet zullen struikelen,
want Ik ben Israël tot een Vader,
en Efraïm – Mijn eerstgeborene is hij.
Toch wordt Messias Jesjoea de enige Zoon genoemd in het Brit Chadasja of Nieuwe Testament.
We geven een voorbeeld …
Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (monogenes) gegeven
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Je ziet dus dat Israël de eerstgeboren Zoon wordt genoemd, maar dat Jesjoea de enige Zoon wordt

genoemd.
Dus, hebben we een probleem? Dat lijkt op het eerste gezicht wel het geval. Maar voordat Israël bestond
wordt er ook gesproken over zonen van God.
Genesis 6:4
In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van
de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude
tijden af, mannen van naam.
Job 1:6
Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de
HEERE (JHWH), dat ook de satan in hun midden kwam.
Job 38:7 (NBG)
Toen de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?
Niet alleen zien we dat er zonen van God waren voordat Israël bestond, maar we zien dat er ook daarna
wordt gesproken over zonen van God.
David werd ook een zoon van God genoemd.
Psalm 2:7
Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE (JHWH) heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn
Zoon, Ík heb U heden verwekt.
JHWH belooft David dat een specifieke persoon uit de lijn van David een ‘zoon’ van God zal worden
genoemd.
2 Samuel 7:12-17
Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na
u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die
zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig
bevestigen. Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, wat wil zeggen: als
hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van
mensenkinderen. Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken
van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw
ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze
woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.
Zelfs Jesjoea gebruikt het idee van andere zonen van God:
Mattheüs 5:9
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
In het Nieuwe Testament wordt elke gelovige een zoon van God genoemd.
Romeinen 8:14 (NBG)
Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Dus als we het samenvatten… dan worden velen zonen van God genoemd.
•
•
•
•
•

Israël wordt de zoon van God genoemd
Engelen worden zonen van God genoemd
Een toekomstige koning uit de lijn van David wordt de zoon van God genoemd
Gelovigen worden zonen van God genoemd
Jesjoea wordt de Zoon van God genoemd

Anti-missionarissen hebben herhaaldelijk kritiek op het feit dat Jesjoea de zoon van God wordt genoemd
omdat Israël de eerstgeboren zoon van God wordt genoemd. Dat is in hun ogen met elkaar in strijd.
Maar ze overwegen niet dat de zonen van God al bestonden voordat Israël er was, namelijk in Genesis
en Job. Zijn Genesis en Job daardoor verkeerd? We weten nu tenminste dat het Nieuwe Testament niet
twijfelachtiger is dan Genesis of Job. Hoe kan Israël de eerstgeboren zoon van God zijn als er al zonen
van God waren voordat Israël bestond? Hoe leggen we dat uit?
We zien ook dat Jesjoea de enige Zoon wordt genoemd, maar het feit blijft dat andere zonen van God
hebben bestaan naast Jesjoea. Hoe is dat mogelijk? Hoe leggen we dat uit?
Wat is een zoon van God? Wat betekent het? Het idee van een zoon van God lijkt niet goed te worden
begrepen door mensen die verwarring zaaien over dit onderwerp. Hoe kunnen we beter begrijpen wat
het betekent om een zoon van God te zijn?
Waarom wordt Jesjoea DE Zoon van God genoemd? Daardoor lijkt het alsof Jesjoea deze titel exclusief
krijgt. Maar zelfs in het Nieuwe Testament hebben we gelezen dat wij zonen van God worden genoemd.
Israël wordt de zoon van God genoemd. David werd een zoon van God genoemd. Engelen worden
zonen van God genoemd. Hoe kan Jesjoea DE zoon van God zijn? Wat betekent dat eigenlijk?
We beginnen met de eerste vraag.
Hoe kan Israël de eerstgeboren zoon van God zijn als zonen van God al bestonden voordat Israël
bestond? Hoe kunnen we dit verklaren?
Het antwoord ligt in een beter begrip van het Hebreeuwse idee van de eerstgeborene.
Het Hebreeuwse woord voor eerstgeborene kan ook worden gebruikt voor iemand of iets dat erg
belangrijk is omdat de eerstgeborene de prominente persoon is die een grotere erfenis krijgt en respect
van de familie.
We zien dit idee ook terug in de Profeten.
Jeremia 31:9
Onder geween zullen zij komen,
onder smeekbeden zal Ik hen leiden.
Ik zal hen doen gaan naar waterbeken,
op een rechte weg, waarop zij niet zullen struikelen,
want Ik ben Israël tot een Vader,
en Efraïm – Mijn eerstgeborene is hij.

Ondanks het feit dat Manasse de oudste was, zien we dat Efraïm wordt gezien als de eerstgeborene.
Dat helpt om de vraag te beantwoorden waarom Jesjoea de “enige” Zoon van God wordt genoemd.
Dat brengt ons bij de volgende vraag:
We zien ook dat Jesjoea de enige Zoon wordt genoemd, maar het feit blijft dat er andere zonen
van God hebben bestaan naast alleen Jesjoea. Hoe is dat mogelijk? Hoe kunnen we het verklaren?
Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (monogenes) gegeven
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Het Griekse woord monogenes (mo-na-go-neis) werd vertaald met “enige” of “eniggeboren” in de HSV.
Dus wat betekent monogenes? Volgens het Grieks-Engelse Lexicon van het Nieuwe Testament en
andere vroeg christelijke literatuur betekent monogenes in eerste instantie "de enige van zijn soort
blijven binnen een specifieke relatie."
Dat is de betekenis in Hebreeën 11:17 als de schrijver verwijst naar Izaäk als Abrahams ‘enige zoon’.
Hebreeën 11:17
Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En
hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd.
Abraham had meer dan een zoon, maar Izaäk was de enige zoon die hij had bij Sara en de enige zoon
van het verbond. Daarom is het de uniciteit van Izaäk onder de andere zonen waardoor er in deze
context wordt gesproken over monogenes.
Net zoals we al hebben aangegeven dat Manasse de oudste was, maar Efraïm werd gezien als de
eerstgeborene in Jeremia 31:9.
Het is veel makkelijker om dit allemaal te begrijpen als we begrijpen wat het betekent om een zoon van
God te zijn.
Wat is een zoon van God? Wat betekent het? Hoe kunnen we beter begrijpen wat het betekent om
een zoon van God te zijn?
Metaforen en symboliek komen overal in de Schrift voor. De Schrift gebruikt metaforische taal om ons
snel en eenvoudig ingewikkelde zaken te doen begrijpen.
Zoals we wel vaker zeggen, onderwijst het fysieke het geestelijke en het geestelijke onderwijst het
fysieke.
Het idee van een vader-zoon relatie is iets dat de meeste mensen begrijpen.
De vader is hoofd over de zoon. De vader is de autoriteit. Op een ander niveau bestaat de zoon omdat de
vader zijn DNA heeft doorgegeven. DNA bevat de instructies voor het leven. Dat is de fysieke uitleg.

De geestelijke toepassing is als volgt; De Torah bevat ook instructies, namelijk instructies over de
manier van leven, instructies voor het leven, instructies die afkomstig zijn van de Vader. De zoon hoort
die instructies en leeft naar die instructies.
Een zoon van God volgt de instructies uit de Torah. De instructies worden onderdeel van ons geestelijke
DNA. Natuurlijk geldt het omgekeerd ook. Een kind van de tegenstander volgt de instructies van de
tegenstander, namelijk instructies die ingaan tegen de Torah en tegen de Vader.
Overweeg als illustratie van dit Hebraïstische concept een deel van Jesjoea’s uitval tegen de Farizeeën in
Mattheus 23. Hier worden ze wetteloze hypocrieten genoemd die vol zijn van slechtheid. Het onderwijs
van de Farizeeën maakt kinderen van de hel, of een zoon van de tegenstander.
Mattheüs 23:28
Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij
en wetteloosheid. (verwijzend naar de Farizeeën)
Mattheüs 23:15
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te
maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.
Dat idee vinden we ook terug in de gelijkenis van Jesjoea over het goede zaad en de goede en slechte
vruchten.
Vruchten bevatten zaden. Zaden bevatten DNA, oftewel de instructies voor het leven. Iemand eet de
vruchten, en dus het zaad, ofwel instructies. Mensen worden daarom metaforisch bomen genoemd in de
Bijbel (Marcus 8:24). Bomen brengen vruchten voort door te gehoorzamen aan de instructies (DNA)
van de boom. Die vruchten worden doorgegeven, waardoor er meer bomen ontstaan en dus meer goede
vruchten.
Dus engelen zijn zonen van God omdat ze bestaan om de wil van JHWH te doen, om Zijn instructies uit
te voeren.
Gelovigen bestaan om dezelfde reden. We moeten de Torah geschreven hebben op ons hart, zodat we
die zullen doen (Ezechiël 36:26-27)(Jeremia 33:31-33). In die zin worden we zonen van God.
Dus zo wordt de term “zoon van God” metaforisch toegepast in de Schrift. Er is geen tegenstrijdigheid,
het is gewoon ander gebruik van de term die op verschillende manieren wordt toegepast.

Waarom wordt Jesjoea DE Zoon van God genoemd?
Nu we weten wat een zoon van God is, kunnen we deze vraag beter beantwoorden.
Jesjoea was HET voorbeeld van hoe we Een Zoon van God moeten zijn.
Jesjoea volgde de Torah perfect, als een perfecte Zoon van God. Waarom is hij DE Zoon van God?
Omdat Hij ons voorbeeld is in het wandelen in Torah. Hij is DE Zoon van God als ons voorbeeld voor
hoe wij ook zonen van God moeten zijn.

1 Johannes 2:3-6
En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.
Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de
waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God
volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet
ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
Met dat in gedachten kunnen we zeggen dat de Messias de ultieme Zoon van God is.
En als wij de Messias nadoen, door te wandelen zoals Hij wandelde, en worden naar Zijn gelijkenis, dan
worden we net als Hij waardig de titel “zoon van God” te dragen. We worden aangenomen in de familie
van God (Israël) door Messias en dus zijn we speciaal gekozen door God en voor dat doel bestemd—
Zijn beelddragers zijn, de Vader eer brengen en de volken zegenen.
Dus nu moeten we het volgende begrijpen:
•
•
•
•

Hoe Jesjoea de enige Zoon van God wordt genoemd ondanks dat Israël de eerstgeboren zoon
wordt genoemd.
Hoe zonen van God al bestonden voordat en nadat Israël bestond.
Waarom gelovigen zonen van God worden genoemd.
Hoe we de frase ‘zonen van God’ kunnen begrijpen, uitleggen en toepassen.

Voordat we deze studie afronden willen we nog een zijweggetje inslaan.
In Hosea 11:1 wordt Israël een zoon genoemd.
Hosea 11:1
Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.
In het boek Mattheüs, verwees de schrijver als Jood die bekend was met het Hebreeuws, naar Hosea
11:1 als messiaanse profetie en paste die toe op Jesjoea.
Mattheüs 2:14-15
Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.
En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken
is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.
Hoe is dat mogelijk? Hoe moeten we dit uitleggen? Hosea 11:1 gaat duidelijk over Israël. Maakte
Mattheüs een fout?
Twijfelachtig.
Als je de Joodse uitleg van profetie leest, dan is het duidelijk dat ze daar vaak gebeurtenissen in
herkenden over zichzelf die profetisch zijn of misschien zelfs meerdere keren voorkomen.
Bijvoorbeeld, de gebeurtenissen rond Sodom en Gomorra worden vergeleken met de aanstaande val van
Babylon. (Jesaja 13:19).

Anti-missionarissen houden niet van dat idee, omdat zoveel verhalen in de Schrift een Messiaanse
betekenis hebben, zoals het verhaal van Abraham en Izaäk in Genesis 22.
Maar zelfs een snelle analyse van rabbijnse geschriften en hun uitleg van profetie levert talrijke
voorbeelden op van profetieën die op die manier worden uitgelegd.
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom!
Voor meer over dit en ander onderwijs, bezoek ons op www.119ministries.nl
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

1) FB banner text (Short sentence or two)
Messias is De Zoon van God, Israel is de EERSTGEBOREN zoon van God, WIJ zijn zonen van God.
Deze drie dingen kunnen niet allemaal waar zijn… of toch wel?
2) En korte samenvatting van de studie voor beschrijving Vimeo
Er bestaan veel argumenten over Messias in de Schrift. Een van de argumenten is dat Messias niet de
Zoon van God kan zijn omdat Israël de Eerstgeboren Zoon van God werd genoemd. Hoe kunnen we in
overeenstemming brengen dat Jesjoea, engelen, Israël en zelfs wij allemaal “zonen” van God zijn als
Messias de enige Zoon is?
3) trefwoorden, longer description en wat sleutelverzen
Brit Chadasja, Eerstgeboren Zoon, eniggeboren zoon, Johannes 3:16, anti-missionarissen, antimissionaris, Exodus 4:22, zonen van God, Zoon van God, Messias, messiaans, Jesjoea, Jezus

