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Ander zicht op teksten die vaak gebruikt worden bij het uitleggen van de drie-éénheid  

of de pré-existentie van Jezus. 

Veel is gehaald uit de studie boeken van Cees Visser  
 
 
Filippenzen 2:5-11 
 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf 
ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden 
is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de 
dood, ja, tot de dood des kruises.  9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam 
boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de 
hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot 
eer van God, de Vader!  
 
In dit gedeelte gaat het niet om Jezus’geboorte maar om zijn werk op Golgota. Niet om Kerst maar om 
Pasen. Jezus verkeert in de ‘gestalte van God’: vanaf zijn geboorte tot het moment dat Hij Zich in de hof 
van Getsemané overgeeft om voor de mensheid te sterven. Hij is waarachtig mens, zoals God het van den 
beginne bedoelt: mens naar Gods beeld en gelijkenis, zonder vlek of rimpel of iets degelijks. 
Het Griekse grondwoord voor gestalte is morphe: de vorm, gedaante waarin iemand zich laat zien, zijn 
uitwendige verschijning. Jezus zegt: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij draagt dat beeld, 
toont de gelijkenis, en leeft dat in volheid uit: Hij verkeert in morphe / gestalte van God. 
Vanaf zijn geboorte is Jezus een volmaakt, onberispelijk mens. Hij is door God bij Maria verwekt. God is zijn 
werkelijke vader. Tijdens zijn jeugd wordt Jezus door zijn Vader volmaakt geheiligd; Hij groeit op volmaakte 
wijze naar volwassenheid; niet alleen op aarde, ook in de hemel. Bij zijn doop in water en heilige Geest is 
hij een volmaakt, volwassen geestelijk mens, in de volle gestalte van God. 
 
God zalft Jezus tot Christus, stelt Hem aan tot Heer, en geeft Hem alles in handen om Gods plan met 
mensen uit te voeren. 
 
In die volmaakte en volwassen staat komt Jezus na een bediening van drieënhalf jaar toe aan het hoogste 
wat God aan mensen kan geven: delen in Gods heerlijkheid, plaatsnemen op Gods troon. Jezus komt toe 
aan de verheerlijking, de verhoging: een vorm van leven die God voor alle mensen bedoelt. Leven op Gods 
niveau, leven in “gelijkheid’ aan God, in dezelfde hoedanigheid als Hij. Hier staat in het Grieks: isos: gelijk. 
Jezus heeft op dat moment het volste recht om zijn plaats naast de vader op de troon in te nemen, en het 
allerhoogste te gaan beleven. Zie ook bij Johannes 17:5. Dat is beslist géén roof. 
 
Maar doet Jezus dat? Houdt Hij aan die gelijkheid aan God vast? Nee, zegt Paulus hier, dat doet jezus niet: 
Hij doet er afstand van. Omwille van de mens. Met het oog op Gods plan met mensen. Uit liefde voor God 
en mensen. Wat een gezindheid, wat een onbaatzuchtige houding, wat een bereidheid om Zich helemaal 
hiervoor te geven! Jezus neemt een andere gestalte aan. Niet langer de morphe/ gestalte van een heerser 
en overwinnaar, die Zich in Gods kracht boven alle werkingen van duisternis en dood verheft. Maar de 
morphe/gestalte van een dienstknecht, een slaaf van zonde: een onderworpene die alle werkingen van de 
duisternis ondergaat, alle druk van de dood beleeft. Van een mens die daar niet langer boven staat, maar 
helemaal onder zit.  
(toevoeging Eljakim: Jezus neemt de gestalte van een dienstknecht pas aan op Golgota als Hij er voor kiest 
de mensheid te redden. Paulus schrijft dit later en schrijft dus in de verleden tijd. Volgens mij gaat dit niet 
over dat Jezus bij zijn geboorte het Gode gelijk zijn heeft afgelegd ( Kerst) maar bij het sterven aan het kruis 
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(Pasen). Hij hoefde namelijk niet de dood te overwinnen, er was geen enkel recht te behalen op Hem door 
satan of dood). In plaats van deel te krijgen aan Gods heerlijkheid, te komen in de ‘gelijkheid aan God’ 
krijgt Hij deel aan het lot van de mens(heid): Hij wordt aan de mens gelijk, komt in de “gelijkheid aan de 
mens.” 
 
Jezus neemt de zonde van de wereld op Zich. Hij geeft zich over aan de vorst van de duisternis, stelt Zich 
onder de macht van de vorst van het dodenrijk. Vrijwillig, in ruil voor de loslating van alle mensen: indien 
jullie mij zoeken, laat dan deze (alle) mensen gaan (Joh.18:8). 
 
In plaats van op dat moment door God verhoogd te worden en zijn plaats naast God op Gods troon in te 
nemen, vernedert Jezus Zich, laat Hij zich in de diepste en donkerste plaats in de hemelsferen gevangen 
zetten: in de afgrond. In zijn verschijning als mens, zegt Paulus, in zijn uiterlijk als mens bevonden ( NBG) 
vernedert jezus Zich, wordt Hij gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Als lam van God geeft 
Hij zijn leven voor ons, voor alle mensen. Opdat wij zouden leven door Hem! 
 
 
Colossenzen 1:15-20 
 
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in Hem zijn alle 
dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, 
hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem 
geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het 
lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste 
geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede 
gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij 
wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. 
 
Paulus bezingt Gods Christus: Jezus (zie efez 1:4). Hij is de zichtbare beelddrager van de onzichtbare God. 
Hij is mens in de volle, goddelijke betekenis van het woord. Hij is de eerstgeborene van de ganse 
schepping: de hoogste in rang en waardigheid, door God aangesteld, door God in die positie verheven. 
 
Alle dingen zijn in Hem geschapen, zijn door Hem en tot Hem geschapen. Versta deze uitspraak goed. God 
is de schepper van alle dingen ( Efe 3:19). Hij schept de hemel en de aarde (Gen 1:1). Door de logos: op 
grond van zijn plan met mensen ( Joh 1:3). En door de Christus: om reden van zijn Christus, door wie Hij dat 
hele plan wil laten uitvoeren. God schept alle dingen in Hem: In Gods schepping staat Christus centraal: Hij 
vormt de kern van alles en omvat ook alles. Alles wat God schept, schept Hij ‘vanwege’ de Christus. God 
schept ook alle dingen tot Hem: ten dienste van Hem. 
 
Paulus zegt hier dus niet dat de Zoon alles geschapen heeft. Als we in de bedrijvende vorm zeggen: God 
heeft alle dingen geschapen, kunnen we die zin in de lijdende vorm omzetten: alle dingen zijn geschapen 
door God. In het Grieks staat er dan het voorzetsel hupo, zoals bijvoorbeeld in matteus 3:6, waar mensen 
zich laten dopen door Johannes de doper. En dus niet het voorzetsel dia, dat Paulus hier gebruikt. Dat 
betekent “door middel van”. Hupo duidt op de verantwoordelijke. Dia op wie of wat door die 
verantwoordelijke gebruikt wordt. In matteus 1:22 en 2:15 (HSV) zien we beide voorzetsels in één zin 
staan: opdat vervuld werd wat door (hupo) de Heer gesproken is door (dia) de profeet. 
 
Als het om Christus gaat, gebruikt het Nieuwe Testament onveranderlijk dia. We kunnen zeggen dat de 
wereld geschapen is door ( hupo) God, maar niet dat zij geschapen is door ( hupo) de Zoon, of door (hupo) 
het woord (logos). Wel door middel van (dia), om reden van de logos en de Zoon. 
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Je mag de eerste uitspraak ‘God heeft de wereld geschapen’ dus wel omdraaien, maar de tweede ‘alle 
dingen zijn door Hem (de Zoon) geschapen’ niet. (ander grieks woord) 
 
Alle dingen zijn ontstaan door de logos, door het woord van God, door het spreken van God ( Joh1:3, Heb 
1:2). Jahweh is de verantwoordelijke persoon 
 
 
Johannes 17:5 
En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij u had, eer de wereld was ( NBG) 
 
In dit gebed spreekt Jezus niet over een ‘voorbestaan’- een pré-existentie – van hemzelf bij God, maar over 
het bestaan van de heerlijkheid die God al van vóór de grondlegging der wereld voor zijn toekomstige 
partner, de mensheid-in-Christus, bestemt. 
 
In de eeuwige, hemelse werkelijkheid van Jahweh ligt die heerlijkheid gereed. Van aanvang af. Het is een 
wezenlijk deel van Gods plan met mensen. Allereerst voor Gods gezalfde. Voor Jezus, die Gods Christus is 
geworden. Vervolgens voor zijn gemeente, die Jezus na de voltooiing van zijn werk op aarde daartoe 
brengt.  
 
Vat dit gebed van Jezus niet op in ‘horizontale’ zin, in tijd. Zie het in ‘verticale’, hemelse zin. In wat God 
bereid heeft voor wie Hem liefhebben: eeuwige heerlijkheid van de Eeuwige, voor alle mensen die in het 
leven mét de Eeuwige tot hun goddelijke bestemming komen. Daar maakt Jezus aanspraak op, als 
eersteling en hoofd van alle mensen. Hij weet dat de Vader die heerlijkheid gaat geven. Ook al moet Hij 
eerst door de diepste diepten heen. Zie 4.1.6. en filippenzen 2:6-8 
 
 
Johannes 1 
1:1 – In den beginne was het woord (NBG) 
 
Het woord, de logos, duidt op Gods plan met mensen. Te vergelijken met de wijsheid, de chokma, in 
Spreuken 8. Die chokma/logos is van de beginne in God aanwezig. Het is Zijn voornemen, de raad van Zijn 
wil. In die chokma/logos ligt de oorsprong van alle dingen, van alles wat reeds is en wat nog komt. Daaruit 
komt al het spreken en werken van God voort. De Naardens bijbel vertaalt logos in dit vers niet met 
‘woord’ maar met ‘spreken’: sinds het begin is er spreken. 
 
In Gods logos is leven en licht (1:4). Dat leven en licht komen uit de logos voort: door Gods spreken en 
werken. Ook Jezus wordt door het spreken van God uit de logos geboren. ( zie Johannes 1:14)   
 
Evenals de chokma duidt de logos niet op een persoon naast God. Het ‘woord’ is in een aantal uitspraken 
van Johannes een personificatie van was in God is. Het maakt deel uit van zijn wezen. Letterlijk staat er aan 
het einde van vers 1: God was het woord. God zélf is dat spreken (NaB).  
 
 
 
Johannes 1:18 
 
De eniggeboren Zoon, die aan de boezem de Vaders is ( NBG). 
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In sommige Griekse handschriften staat theos (God) in plaats van huios (zoon). De  
Willibrordvertaling spreekt daarom over de eniggeboren God (wv). De Leidse vertaling: de Eniggeborene 
van God. 
 
Omdat Johannes in dit vers verwijst naar de Vader, gaat het dus niet over een geboren God, maar over de 
geboren Zoon van die Vader. Die zoon is monogenes ( Gr.): enig in zijn soort.  Niemand is verwekt zoals Hij. 
Jezus is een uniek mens van vlees en bloed. Hij is de Vader het naast aan het hart (NaB). 
 
 
Exodus 24:8-11 
 
Dit is een mooi stuk waarin vooruitgewezen/gekeken wordt op het verlossende werk van Jezus. 
 
 
Johannes 8: 42, 56-58 
 
Eer Abraham was, ben ik (NBG) 
 
Jezus doet deze uitspraak naar aanleiding van een smalende opmerking van de joden: Bent u soms méér 
dan onze vader Abraham (..)? Wie denkt u wel dat u bent (vs.53)?  Jezus weet dat Hij als Gods gezalfde, het 
begin is van Gods schepping ( Op3:14). Dat Hij de alfa is ( Op. 22:13), de eerste, het begin ( Grieks: arche – 
het archetype van de mens).   
In dat licht zijn Jezus’ uitspraken in vers 56 en 58 te begrijpen.  Hij spreekt dan niet vanuit een aardse 
tijdrekening maar vanuit een hemelse rangorde. Over de kern van het prachtige uitgangspunt in Gods plan 
met mensen. Over wat Abraham in zijn tijd al wel begreep en waar hij met vreugde naar uitzag, maar zijn 
nakomelingen in Jezus’ tijd niet. 
 
Vergelijk deze uitspraak van Jezus met die in de evangeliën over Davids zoon én Heer van David ( Mat.22: 
42-45, Mar. 12: 35-37, Luc 20: 41-44). Hij verwijst dan naar Psalm 110:1 
 
En vergelijk deze uitsprak van Jezus ook met zijn uitspraak in Openbaring 21:16 waarin Hij Zich de wortel en 
telg (nakomeling) van David noemt. 
 
In de ‘horizontale’ aardse benadering is dit onmogelijk. De Farizeeën hebben daarom geen antwoord. In de 
‘verticale’, hemelse benadering is het logisch. Zie ook Johannes 1:15 
 
 
 
 


