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MIJN ZOON 
 

Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. Matth 3 

 

 
 
2  En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen 
werden wit als het licht.  3  En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.  4  Petrus 
antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie 
tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.  
 5  Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk 
zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!  
Matth 17 

 
16  Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van 
onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.  17  
Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de 
hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen 
heb.  18  En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg 
waren. 19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven 
als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in 
uw harten. 2 Petr.1 

Een Vader spreekt heel tevreden over zijn Zoon. Vandaag horen wij dit nog zeer weinig. 
Ouders of vaders die een welbehagen hebben in hun kinderen. Wij horen vandaag heel wat 
anders, veel leed wordt verzwegen, een Vlaamse spreuk zegt: "Eigen kind schoon kind ". 
Het gedrag van de kinderen voor de eindtijd staat beschreven, met een kenmerk: 
Ongehoorzaamheid aan de ouders, dus opstandigheid en ongezeglijkheid.(Rom.1:30/ 2 
Tim.3:1,2). De Here Jezus is voor hen en ons een prachtig voorbeeld. 
 

Wat is welbehagen? 
  
"Have pleasure" Plezier hebben aan Zijn zoon. Wanneer dit welbehagen daar is, dan is het 
ook normaal dat God het Hem zelf laat weten!  
Ook wij zijn kinderen Gods, en zijn wij Hem welgevallig? Heeft Hij plezier aan ons of heeft Hij 
meer verdriet over ons? 
 
 

Wanneer sprak God deze woorden? 
 

Bij de doop van Jezus. 
Dit is telkens een groot moment, wanneer mensen tot geloof komen 
en zich laten dopen, is dit een allereerste teken en daad van 
gehoorzaamheid. Niemand mag gedwongen worden om zich te laten 
dopen. Jezus, liet zich dopen, maar het was voor Hem niet nodig! 
Daarin wilde Jezus zeker een voorbeeld zijn voor al zijn volgelingen. 
Ook een profetische vervulling. 
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Bij de verheerlijking op de berg. 
Hier wilde Jezus zijn discipelen iets leren. Zijn verheerlijking was een 
heenwijzen naar Zijn opstanding, en naar onze opstanding of 
opname. 
Hier was Hij de vader welgevallig, omdat hij precies deed en toonde 
dat de mensen moesten opzien naar Hem, om God welgevallig te 
kunnen zijn. 
Dit zien op Jezus heeft de discipelen aangeraakt, ze hebben dit nooit 
meer vergeten. 

Zo is het ook voor ons, wij mogen nooit de beloften vergeten die God ons gaf. 
Hij beloofde dat wij niet in het oordeel, of de tijd van verzoeking die over ganse wereld zal 
komen, als wij geloofden in Zijn Zoon, Jezus, de enige weg, de enige waarheid tot eeuwig 
leven. 
 
Petrus, iemand die ook de stem van God heeft gehoord. 
 
Hier spreekt Petrus over zijn geweldige hoop, zijn zekerheid, Hij heeft geen fabels  
Verkondigd aan de mensen!  
Hij was ooggetuige van de verheerlijking; Ook wij hebben Hem leren kennen toen wij Jezus 
aangenomen hebben. Op wonderlijke wijze heeft God ons een zekerheid in het hart gelegd 
dat niemand meer kan afnemen!  
Wanneer wij het evangelie verkondigen aan de mensen: Dan zijn wij Hem welgevallig! 
Omdat wij spreken met grote zekerheid. 
 

KAN IEDER MENS GOD WELGEVALLIG ZIJN? 
 
5  Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de 
Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.  
 6  Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en 
vrede.  7  Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het 
onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet:  

 8  zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.  

 9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u 
woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 
(Rom.8) 

 
Hier staat klaar en duidelijk dat het de positie is van de mens die bepaald of Hij God 
welgevallig kan zijn of niet. Als zijn positie en levenswijze nooit is veranderd, is ook zijn 
gezindheid niet veranderd, zijn denken is hetzelfde gebleven, zijn handel en wandel volgt 

daaruit voort. Je dient Gods Geest te ontvangen, 
de gave van de Geest. 
Iemand geeft 1000 Euro aan een bedelaar, en 
denkt bij zichzelf: God zal het mij belonen! Maar 
als deze mens zich niet gelooft in Jezus, of in de 
Bijbel, dan is zijn geven of goed werk God nog niet 
welgevallig! Hij kan geven, en denken God zal mij 
later genadig zijn Hij kan geven uit hoogmoed 
Hij kan geven om zichzelf te behagen 
Hij kan geven met het doel, minder belastingen te 
moeten betalen. 
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Deze gezindheid of denkpatroon is uit het vlees, werelds!  
Christenen beseffen soms niet altijd, dat geven in feite een "teruggeven" is van wat wij 
hebben gekregen uit Gods hand! 
 

HENOCH WAS EEN KIND VAN GOD EN WAS GOD WELGEVALLIG. 
 
5  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer 
gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem 
getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;  

 6  maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, 

moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.  
Hebr 11 

 
Ge 5:22  En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, 
en hij verwekte zonen en dochteren.  
Ge 5:24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.  

 

Henoch was een mens die wist dat hij God welgevallig was. 
 

Hoe wist hij dat? 
 
Omdat hij vertrouwde op God, en zovele ervaringen met God had. Zoveel 
gebedsverhoringen. Die man leefde met God, geen dag ging voorbij, zonder dat hij contact 
had met zijn vader. Dit kwam voort uit een GELOOFSLEVEN. Deze profeet schreef over de 
gebeurtenissen in het paradijs. De apostelen kenden zijn boeken! 
Er staat niets van zijn werken, of wat hij voor God zou hebben gedaan. 
Inderdaad het zijn zeker niet onze goede werken die ons in de hemel zouden kunnen leiden. 
Wel zijn er werken uit geloof, en deze zullen beloond worden als Jezus komt. 
  
Geloof is niets anders dan de H.Geest die werkt en getuigt in het denken van de mens. 
En alles wat daar positief vanuit komt zijn vruchten van de H.Geest 
Ga 5:22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  
 

Hoe wij God dienen is belangrijk, om Hem welgevallig te zijn. 
 
Pr 12:22 Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem 
welgevallig.  
Wie de Here trouw is in zijn handelen, in wat wij doen. Rekening houden met wat wij leerden 
uit de Bijbel, is hem welgevallig zijn. 
Ps 19:14  Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U 
welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.  
In wat wij zeggen moeten wij welgevallig zijn. Dit is een levenswijze; Schelden en verwijten, 
kwaadspreken liegen enz. dan zijn Zijn kinderen de Here niet welgevallig. 
Zijn onze gedachten de Here welgevallig? Of……. 
Ec 7:26  En ik ontdekte iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is en 
wier hart een net is, wier handen boeien zijn. Hij, die aan God welgevallig is, ontkomt 
haar; doch hij, die niet welgevallig is, wordt door haar gevangen.  
Slechte vrouwen kunnen een toets zijn, om te weten of iemand God welgevallig is of niet. 
God kan de welgevalligheid van zijn kinderen wel eens beproeven. 
Wij moeten voor onszelf eens de rekening maken, zijn wij de Here welgevallig? 
          Kan God van u zeggen: Mijn kind in wie Ik mijn welgevallen heb?  
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