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Het welbehagen van de Vader in 
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‘En zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik 
welbehagen heb gevonden.’ 

Matteüs 3:17 
 

 

De volgorde van de woorden is in het Grieks iets anders: ‘Dit is Mijn Zoon, de 
Geliefde’. Zo valt er nog meer nadruk op het feit dat de Zoon geheel uniek is. Er 
staat eigenlijk: ‘Deze is de Zoon van Mij, de Geliefde’.  

Dit vers herinnert ons aan meerdere oudtestamentische gedeelten: 

1. De uitspraak ‘Dit is Mijn Zoon’ vertoont overeenkomst met psalm 2, waar 
gesproken wordt over Gods Gezalfde, de Messiaanse Koning. God heeft 
tegen Hem gezegd: ‘Mijn Zoon bent U, Ik heb U heden verwekt’ (vs. 7). Deze 
psalm spreekt over Gods raadsbesluit ten aanzien van de Messias, die Hij 
tot Koning over Sion heeft gesteld. De gezalfde Koning regeert echter ook 
over de volken, en Zijn heerschappij zal zich uitstrekken tot de einden van 
de aarde (vs. 8). 

2. De term 'de Geliefde’ doet denken aan de eniggeboren zoon van Genesis 
22. Isaak is dan ook een beeld van Christus: ‘(...) uw zoon, uw enige, die u 
liefhebt’. Deze kwalificaties tekenen de unieke en intieme relatie tussen de 
Vader en de Zoon, die als het ware samen op weg gingen. De Zoon was het 
ware Offerlam. We kunnen ook denken aan koning David, de geliefde, de 
man naar Gods hart (1 Sam. 16). 
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3. En de woorden ‘in Wie Ik welbehagen heb gevonden’ herinneren aan Jesaja 
42, waar sprake is van de Knecht van de Heere, die Gods wil vervult. Matteüs 
getuigt maar liefst driemaal van het bijzondere welbehagen dat God heeft 
gevonden in de Zoon, toen Deze als Mens op aarde wandelde (Matt. 3:17; 
12:18; 17:5). Het is een mooi thema om over na te denken: ‘Zie, Mijn 
Knecht!’ De Vader spreekt dit welbehagen uit bij Zijn doop, tijdens Zijn 
dienstwerk, en bij de verheerlijking op de berg. Christus was echter ook de 
verworpen Koning, de lijdende Knecht van de Heere, die onder de 
misdadigers werd gerekend en om onze overtredingen werd doorboord. 
Door Zijn striemen is ons genezing geworden (Jes. 53). 
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