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De titel ‘Zoon des mensen’ heeft een heel uitgestrekte 
betekenis. Het zegt wat de mens is in zijn 
volmaaktheid, de mens naar de gedachten van God. 
Het houdt ook in dat de Mens Christus Jezus in een 
heel andere verhouding staat. Hij is versierd met alle 
mogelijke schoonheden. De titel ‘Zoon des mensen’ is 
aan de Heer Jezus gegeven. Hij zegt niet alleen iets 
over zijn schoonheden, maar aan deze titel is ook al 
Zijn lijden en al Zijn waardigheid verbonden. Als de 
Zoon des mensen werd Hij vernederd, maar als 
zodanig is Hij ook verhoogd aan de rechterhand van de 
Majesteit in de hemelen (Ps. 8). Als de Zoon des 
mensen had Hij op aarde geen plaats waar Hij het 
hoofd kon neerleggen (Luc. 9:58), maar als zodanig 
ging Hij ook tot de Oude van dagen en is Hem 
heerschappij, eer en koninklijke macht gegeven (Dan 
7:13-14). Hem is de macht gegeven het oordeel uit te 
oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is (Joh. 5:27). Hij 
is de Profeet, Priester-Koning, Erfgenaam van alle 
dingen, Heer over alle dingen, Hoofd van het lichaam, 
Bruidegom van de Gemeente. 

Als de Zoon des mensen had Hij macht om op aarde 
zonden te vergeven (Matt. 9:6). Hij is de Heer van de 
sabbat (Marc. 2:28). Maar Hij heeft in Zijn 
hoedanigheid als Zoon des mensen ook drie dagen en 
drie nachten in het hart van de aarde vertoefd (Matt. 
12:40). Als de Zoon des mensen was Hij de 
onvermoeibare Zaaier die het zaad uitstrooide; als 
zodanig zal Hij straks de Maaier zijn, die de oogst in de 
hemelse schuren zal verzamelen. 

Als de Zoon des mensen heeft Hij nu de plaats die Hem 
toekomt in de hemel; als zodanig werd Hij gekruisigd 
en stond Hij op uit de dood (Joh. 3:13-14). Ten slotte 
zal Hij als Zoon des mensen het middelpunt zijn van 
alle dingen, de hemelse zowel als de aardse (Joh. 1:52). 

God de Schepper had in het begin de mens geschapen 
naar Zijn beeld. De eerste Adam – die uit de aarde was 
– had dat beeld verbroken. De Zoon van God kwam om 
dit te herstellen, om als Mens het raadsbesluit van God 
te volbrengen. Het werd in Zijn Persoon verankerd in 
plaats van in eer en vertrouwen zoals God die tevoren 
aan de eerste mens had gegeven. 

Deze titel, de naam ‘Zoon des mensen’ heeft zoals men 
ziet een zeer rijke betekenis en houdt verband met de 
Persoon van de Heer Jezus. Die naam is verbonden met 
al Zijn lijden en met al Zijn waardigheden, behalve – 
dat spreekt vanzelf – de hoedanigheden die Hem 
toebehoren als God. Hij is het waard boven alle dingen 
te worden geprezen tot in alle eeuwigheid. 

Hij is de gezalfde Mens, de menselijke tempel zonder 
smet ‘gebouwd’ door de Heilige Geest en daarna door 
diezelfde Geest vervuld (Luc. 1:35; 4:1). Hij is de 
vernederde Mens, de Man van smarten, die neerdaalde 
en Zichzelf ontledigde. Hij heeft Zichzelf vernederd, 
gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood 
(Fil. 2:7-8). Ten slotte is Hij de verhoogde Mens, 
gekroond met eer en heerlijkheid, die wacht op het 
ogenblik dat alle dingen aan Hem onderworpen zullen 
worden (Hebr. 2:8). 
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