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Deze folder is u aangeboden door:
bijzondere geboorte, bijzondere daden en een bijzonder 

levenseinde.

Wat bedoelt de Bijbel als Jezus 
“Zoon van God” wordt genoemd?

 Mekka wordt soms ‘de moeder van de steden’ 

genoemd. Een reiziger heet bij sommige mensen ‘zoon 

van de weg’. Toch bedoelt men dat niet biologisch of 

lichamelijk. Niemand denkt dan dat Mekka trouwde en 

moeder werd van andere steden. We geloven ook niet 

dat de weg trouwde en reizigers als baby’s kreeg. Zulke 

uitdrukkingen worden gebruikt om de gedachte van een 

verwantschap aan te geven, maar die verwantschap is 

geen biologische of lichamelijke.  

Als Jezus ‘Zoon van God’ wordt genoemd, betekent 

dat evenmin dat Jezus voortkwam uit een lichamelijke 

eenwording van God met Maria. Voor christenen is dat 

een verwerpelijk idee. Als Jezus in de Bijbel de Zoon van 

God wordt genoemd, is één van de betekenissen van 

deze titel, dat Hij laat zien wie God is. Net zoals men een 

vader kan kennen door zijn zoon, zo kan men God kennen 

door wat Jezus over Hem openbaarde.

Wie is de meest bijzondere persoon die ooit 
heeft geleefd? Om hierop een antwoord te 
vinden moeten we letten op iemands hele 
leven: geboorte, daden en sterven. Laten we 
kijken naar de profeet Jezus (Isa), de Messias.

1.      De profeet Jezus, de Zoon van Maria, werd geboren 

terwijl zijn moeder nog een maagd was. Hij is de enige 

persoon met een moeder maar zonder vader die ooit 

heeft geleefd (Adam en Eva hadden geen vader en geen 

moeder).

2.     Jezus, het Woord van God, leidde een heel bijzonder 

leven. Liefdevol en genadig deed Hij grote wonderen. 

Hij genas vele mensen van ongeneselijke ziekten. De 

profeet Jezus deed geen zonden.

3.     Jezus, de Heer, steeg op naar de hemel. Het einde 

van zijn leven op aarde was dus uniek. Hij ligt niet 

begraven in een graf waar men naar toe kan gaan om 

daar te bidden.

Er zijn nog wel andere mensen die wonderen heb-

ben gedaan, of een wonderbaarlijk levenseinde hebben 

meegemaakt. Maar Jezus de Messias, de Zoon van Maria, 

is de enige die alle 3 de kenmerken in zich verenigt: een 
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Niemand anders heeft dat ooit gedaan.

Kunt u dit alles met uw verstand niet volledig begrijpen? 

Bedenk dan dat God geen mens is. Hij is veel groter dan 

ons beperkte begrip en gaat anders met ons om, dan wij 

gewend zijn met elkaar om te gaan. Vraag of Hij u zelf 

duidelijk maakt wie Hij is. Hij luistert naar het gebed van 

mensen die Hem dat serieus vragen.

 Is  ons land een christelijk land?

In het verleden dacht men vaak van wel. Er is dan ook 

een grote invloed van de Bijbel en kerken op de westerse 

cultuur geweest. Maar christen word je niet automa-

tisch doordat je in een christelijke familie of omgeving 

opgroeit. Iemand wordt christen door in de woorden van 

Jezus te geloven en Hem te volgen. Veel mensen in ons 

land geloven echter niet in Jezus. Ons politieke systeem is 

ook niet gebaseerd op de Bijbel, maar op de keuze van het 

volk: democratie. Wie denkt dat de wetten en levenswijze 

in ons land christelijk zijn, maakt daarmee een vergissing. 

Vaak zijn christenen bedroefd om wat ze om zich heen 

zien, omdat er niet naar God geluisterd wordt.

 Wat zegt de profeet Jezus tot  
ons vandaag?

Jezus, de profeet, zegt: “Kom naar Mij, jullie die ver-

moeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie 

rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik 

ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie 

werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last 

is licht.”   

 Wilt u meer weten over Jezus de Messias? Als u de 

bon  op de acherzijde invult en opstuurt, zenden wij u 

een gratis exemplaar van het Evangelie (Injiel). Geeft 

u alstublieft aan welke andere taal u graag zou willen 

ontvangen, als Nederlands niet de gemakkelijkste taal 

voor u is. Een website met meer informatie over Jezus 

de Messias is www.isa-masih.nl

  Wat openbaarde Jezus de  
Messias over God?

1.      De profeet Jezus gaf onderwijs over de liefde van 

God. God is vol liefde, en Hij liet dit heel duidelijk zien 

door het zenden van Jezus, de Messias. Hij gaf voor 

ons zijn leven aan het kruis. Veel mensen hebben 

gezien dat Jezus stierf en daarvan getuigenis af-

gelegd. De dood van Jezus is één van de best gedocu-

menteerde feiten uit de geschiedenis. 

2.      Jezus, de Messias, leerde dat God persoonlijk met 

mensen om wil gaan. Hij wil u zegenen met vrede in 

uw hart en vreugde. Hij is geïnteresseerd in wat u 

meemaakt, zowel de mooie als de moeilijke dingen. Hij 

wil u helpen. Jezus zei: “Ik ben gekomen om mensen 

het leven te geven in al zijn volheid.”

3.       Jezus, het Woord van God, heeft laten zien dat ver-

geving van zonden mogelijk is. God is Rechter, die over 

al onze daden zal oordelen. Wij kunnen niet in zijn 

tegenwoordigheid komen met zonden in ons leven. 

Die moeten weggedaan worden, omdat God puur en 

heilig is. Onze goede werken kunnen onze zonden niet 

uitwissen. Uit een beker thee met enkele druppels gif 

wordt het gif niet verwijderd doordat er meer thee 

in de beker wordt geschonken. Voor de zonde moet 

genoegdoening worden gedaan. Door te sterven aan 

het kruis heeft Jezus, de Messias, de straf voor alle 

zonden betaald en de mensen met God verzoend. Hij 

is het offer waarin God Zelf heeft voorzien. 

Er was een rechter die op een dag opeens zijn 
zoon voor zich in de rechtszaal zag staan. Zijn 
zoon had een overtreding begaan, waarop een 
ernstige straf stond. De rechter veroordeelde 

zijn zoon. Hij kon en wilde niet anders! Maar na 
de uitspraak deed hij iets heel bijzonders. 

Hij trok zijn ambtskleed uit en nam de straf van 
zijn zoon op zich. God is als die rechter, 
wij mensen zijn als die zoon. De straf is 
weggenomen door het offer van Jezus, 

de Messias. Als wij dat offer aanvaarden, 
mogen wij weten dat onze zonden vergeven zijn 

en dat God ons als zijn kinderen aanneemt.

4.       Jezus, de Heer, leerde dat wie in Hem gelooft 

zeker mag zijn van een eeuwig leven in de nabijheid 

van God: “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij 

gestorven.” Hij bewees zijn macht over de dood door 

uit het graf op te staan zoals Hij van tevoren had 

gezegd en naar de hemel op te stijgen. 
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