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Approbatie van de theologische faculteit tot Leyden

Wij ondergetekende professoren der H. Theologie, in de academie 
binnen Leyden, gezien hebbende de predicatie van de eerw. en 

Welgeleerde D. Johannes Schulerus, dienaar des heiligen Evangelies 
te Breda, vinden deze bondig, geleerd en stichtelijk; Deshalve , wij 
vertrouwen dat deze met goede vrucht zullen mogen uitgeven, lezen 
en gebruijkt worden. Waer toe wij dan ook wensen en bidden den 

goeden zegen Gods van boven.
Getekend binnen Leyden, deze 12 november 1661

ABRAHAM HEYDANUS.
JOHANNES COCEJUS.

JOHANNES HOORNBEEK.

De biddende Christus
Of de

Verklaring over
Het Hogepriesterlijk gebed Jesu

Christi, beschreven in ‘t 17 cappittel, van het Evangelie van 
Johannis

Voorgesteld in verscheidene predicatiën.
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2. predicatie
tekst

Over Johan. XVII. Vers 1
Vader de uure is gekomen, verheerlijckt uwen Sone

Inhoudt van de 2. predicatie

1. Generale deling van het gebed. Hoe God van Christus 
genoemd wordt vader. Wat wij uit deze naam Vader kunnen 
leren. Ure Christus wat het zij,namelijk de ure van zijn 
lijden. Christus toont daarmede

1. Zijn alwetendheid.2.  Zijn voorzienigheid 3.Dat de ure van 
het lijden door ons verandert moet worden in een ure van het 
gebed. Verheerlijken betekent; 1. Iemands heerlijkheid 
openbaren. 2 Iemand heerlijk maken. 2 Iemands heerlijkheid 
openbaren.

2. Hoe Christus van zijn Hemelse Vader verheerlijkt is. 1 Door 
de overwinning van alle vijanden.2 Door de openbaring van 
zijn Godheid in het midden van zijn nederigheid. 3. Door 
zijn verhoging na dit leven. De gelovigen mogen wel bidden 
om van God verheerlijkt te worden na dit leven en dat zonder 
ambitie. Vermaning tot verachting van het ijdele dezer 
wereld. De benaming Zone Gods wordt verscheidene 
personen toegeschreven. Waarom Christus en Zone Gods 
genoemd wordt; Hij is de enige, eeuwige, eigene en 
natuurlijke Zoon van God. Sociniaanse objectie uit Lukas 
1:35 opgelost. Vermaning om Christus te erkennen als zoon 
van God. Troost van de leer.

De voorgelezen tekst is het begin van het hogepriesterlijk  gebed 
Jezus Christus dat Hij als onze middelaar uitgestort heeft in de 
schoot van zijn hemelse Vader nadat Hij het Heilig avondmaal had 
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ingesteld/en voorts zijn laatste afscheidspreek had gedaan voor zijn 
discipelen. Omdat dit gebed het heerlijkste is dat op aarde is 
gehoord/voortgekomen uit de mond van de enig geboren Zoon 
Gods/ en dat het vol is van allerlei hemelse vertroostingen/deftige 
leringen/en Goddelijke onderwijzingen; zo hebben wij in onze 
vorige predicatie beloofd dit gebed vervolgens wat breder te 
verklaren en uit te leggen. In de voorgaande predicatie hebben wij 
gehandeld van de voorrede van het Evangelie/waar wij ook wat 
nader overwogen hebben/de Tijd wanneer dit gesproken is/de 
Auteur door wie en de manier, hoe het gedaan is.

Volgt nu het gebed zelf dat gemakkelijk in twee delen afgebeeld 
kan worden. Want eerst bid onze zaligmaker voor zich zelf maar 
daarna bid hij ook voor  zijn ganse gemeente/die hem van zijn Vader 
was overgegeven om zalig te maken.  Het eerste wordt beschreven 
in de acht eerste verzen; waar onze Zaligmaker zijn verzoek 
voorstelt, dat Hij namelijk van de Vader mocht verheerlijkt worden. 
Welk verzoek hij terstond gaat bevestigen met drie krachtige 
redenen/ de eerste genomen van het opperste alle dingen/zijnde de 
heerlijkheid Gods/vs.1 De tweede van de zaligmaking van zijn 
werken, waartoe hij macht van zijn Vader ontvangen had./vs.2 de 
derde van de getrouwe uitvoering van zijn ambt vs. 4-6,7,8. Daarna 
gaat Hij over tot het tweede deel/ waar Hij bid voor zijn kerk en 
gemeente. Waar nochtans staat aan te merken dat,omdat 
tegenwoordig de kerk gerepresenteerd werd door de Apostelen die 
nu heermee als eerste voor de gehele wereld deze zouden gaan 
opbouwen, vaak zulke redenen worden ingebracht die afzonderlijk 
hare reden hebben zo ook in de verklaring zelf blijken zal. Want dat 
de weldaden/ die Christus in dit gebed begeert/ook de gehele kerk en 
ieder lid daar toe behoren./ blijkt helder uit de woorden van Christus 
zelf in het 20e vers; war hij uitdrukkelijk zegt/dat Hij niet alleen bad 
voor zijn apostelen/m,aar ook voor degene die door hun oord in hem 
zouden geloven. Dit gebed aangaande de Kerk neemt zijn aanvang 
vs.9 Waar wij zien dat de Heere Jezus Christus eerst in het algemeen 
bid om de bewaring van zijn kerk/ en dat met 
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verscheidene reden bevestigd heeft; zo gaat Hij daarna wat nader en 
klaarder uitleggen wat/en hoe danige weldaden hij had/namelijk;1. 
dat ze mochten bewaard worden van de boze/vers 15 2. dat ze 
mochten geheiligd worden in dit leven/vs. 17. 3. En eindelijk dat zo 
mogen verheerlijkt worden na dit leven/en Zijn heerlijkheid 
aanschouwen in de hemel/vers 24,

In deze predicatie zullen wij alleen spreken van de profetie, 
of de voorstelling van Christus zelf aangaande de zaken die hij bad; 
verklaart in deze woorden: Vader de ure is gekomen verheerlijk uw 
Zoon
Aanmerkt hier

1. de persoon die Christus aanspreekt.
2. de gelegenheid.
3. de zaak die hij begeert

1. De persoon/die hiervan Christus wordt aangesproken/is God zijn 
hemelse Vader. Daar zijn vele verschillende 
benamingen/waarmee het Goddelijk wezen in zijn woord wordt 
voorgesteld/want Hij wordt genoemd Jehova, de Heere der 
heerscharen, de grote en almachtige God, de priester van de hele 
aarde, de sterke en verschrikkelijke God. Maar hier wordt hij 
door Christus Vader genoemd, en dat verschillende malen in dit 
gebed/namelijk vers. 5,11,21,24,25 En hier in onze tekst Deze 
naam Vader wordt God toegeschreven,oneigenlijk of eigenlijk. 
Oneigenlijk wordt God bestaande in drie personen een Vader 
genoemd of ten opzichte van alle creaturen in het 
algemeen/omdat Hij is de Schepper en onderhouder van deze 
naar het wezen en alles bepalende. En zo wordt Hij genoemd een 
Vader van alle mensen/ Matth. 2:10 Eph. 4:6. Hierom wordt hij 
ook in het bijzonder genoemd Vader van zielen en geesten van 
mensen. Hebr. 12:4 Of ten opzichte van de uitverkorene en ware 
gelovigen ’t bijzonder/ niet alleen omdat Hij deze door Zijn 
woord en Geest heeft herboren en levend gemaakt/Jac. 1:18, 1 
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Petr1.2. Eph. 2.1  maar ook omdat Hij deze in Christus tot zijn 
kinderen aangenomen heeft/Gal 4:5 Gelijk hij deze ook nog 
dagelijks een vaderlijk hart toedraagt/ zich over hun ontfermt/als 
een vader over zijn kinderen. Psalm 103:13 Eigenlijk werd God 
ook een Vader genoemd/ voor zover Hij bestaat in de eerste 
persoon van het Goddelijk Wezen/ en dat te opzichte van zijn 
enig geboren Zoon/ die hij van eeuwigheid op onbegrijpelijke 
wijze heeft gegenereerd; van welke eeuwige generatie gesproken 
wordt Psalm 2:6 Pro 8,24,25 Etc. En ten dit aanzien kan ook de 
eerste persoon in het Goddelijk wezen genoemd worden de eigen 
en natuurlijk Vader Christi Zo ook de Heere Christus Hem 
noemt niet alleen Vader Matth. 11:25,26 Maar ook mijn Vader 
Matth. 11:27 En Hoofdstuk 26.39 Joh 20.17 Waarom ook de 
Joden temeer verbitterd werden tegen Christus/ omdat hij zei dat 
God zijn eigen Vader was, hem Gode even gelijk makende Ps. 
18 Waaruit dan ook licht te verstaan is/ in welke zin en mening 
de Heere Christus hier God aanspreekt met de naam van Vader, 
namelijk om daarmee aan te wijzen/ wat Hij was: Zijn eeuwige 
en natuurlijke Vader/ vaan eeuwigheid op een onbegrijpelijke 
wijze van hem gegenereerd.  In  hoe danige zin niemand anders 
God een Vader noemen kan. Waarom ook de Heere Christus als 
hij tot zijn Discipelen sprak van zijn Vader nooit van onze vader 
maar van mijn vader en uw vader sprak joh 20:17 Om zo aan te 
wijzen dat hij een geheel andere en hogere relatie heeft tot de 
vader dan wij hebben. Omdat hij een zoon van nature was. Van 
eeuwigheid van zijn vader geboren Wij daarentegen zonen en 
kinderen uit genade om zijnentwil geworden. Gal 4:5 Eph. 1:5

deze benaming van Vader tegenwoordig door Christus 
gebruikt kan ons ook leren hoe wij ons in de tijd van lijden 
moeten gedragen tegen de hemelse Vader. Want zo de Heere 
Christus aan de ure van lijden gekomen was toch God aanroept 
met deze vriendelijke naam Vader; zo moeten ook alle gelovigen 
en uitverkorenen in de ure der benauwdheid God als hare vader 
met een kinderlijke eerbied en affectie aanroepen. En steunen op 
zijn vaderlijke goedertierenheid; gelijk ook David deed in Psalm 
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23:4  Al ging ik ook in het dal der schaduwen des doods, ik zou 
geen kwaad vrezen want Gij zijt met mij En Psalm 46:2/3 God is 
ons een toevlucht en sterkte: Hij is krachtig bevonden een hulp in 
benauwdheid. Daarom zullen wij niet vrezen. En Psalm 73: 26 
Bezwijkt mijn vlees en hart, zo is God de rotssteen van mijn hart 
en mijn deel in eeuwigheid. Zo ook Salomo getuigt van de 
rechtvaardige/ dat ze vertrouwen zelfs in de dood Pre. 14:32 Er is 
ook in het woord Vader een bijzondere kracht om het hart te 
bewegen en die vaderlijke ingewanden te ontsteken, en gaande te 
maken Daarom zegt David psalm 103: 13 Gelijk zich een vader 
ontfermt over de kinderen zo ontfermt de Heere zich over die hem 
vrezen. Als de veloren zoon terugkomt bij zijn vader/en zei; Vader 
ik heb gezondigd; ze werd het hart van de vader met innerlijke 
ontferming bewogen/ n hij viel hem om de hals/en kuste hem/ Luk 
15:20.21. Christosomus overdenkende hoe dat Izaäk gaande met 
zijn vader Abraham naar de berg Moria om daar geslacht te 
worden zei/ mijn vader Gen 22:7 Merkt aan/ dat dit woord Vader 
genoeg was om het hart en de ingewanden van Abraham te 
doorsteken. Wie zal dan ook kunnen uitspreken hoe krachtig de 
zoon van God, de beminde en eniggeboren zoon het hart van zijn 
Hemelse Vader bewerkt heeft als hij hem zelf bekendmaakte om 
aan het kruis geslacht te worden./ hem noemende met de naam 
Vader/ En hoe krachtig wij hem ook bewegen als wij met Christus 
tor lijden geroepen worden/ met kinderlijke nederigheid en 
vertrouwen van het hart/ook met deze naam hem aanroepen. ’t 
Welk ook de reden is waarom onze Zaligmaker ons geleerd heeft 
aldus te bidden/ Onze Vader.

2. De gelegenheid van dit gebed van Christus is genomen in de 

tijd. De ure, zegt Hij is gekomen Wat een ure is weten wij allen 
Zo zegt christus/Joh.11:9 Zijn er niet twaalf uren in de dag?  
Hier wordt bedoeld een bepaalde tijd als Luk. 22:14 Als de ure 
gekomen was En zo wordt in Gods Woord melding gemaakt van 
verscheidene uren. Dan een Ure des oordeels Opb.14:7 Van een 
laatste uur/1 Joh.2 18. Van een uur van verzoeking. Opb. 3:10  
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Nu van wat uur de Heere Christus hier spreekt blijkt afdoende uit 
verschillende plaatsen als Matth. 26: 45. De ure is nabij 
gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de 
handen van zondaren Marc. 14:35. Hij bad, zo het mogelijk 
ware, dat die ure aan Hem voorbij ging, Joh. 7:30 Zij zochten 
Hem te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn 
ure was nog niet gekomen. Zo ook hoofdstuk 12, 23 De ure is 
gekomen dat de zoon des mensen zal verheerlijkt worden. En 
hoofdstuk 13.1 Jezus wetende dat zijn ure gekomen was dat Hij 
uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Uit welke plaatsen 
klaar blijkt/ dat de Heere Christus voor deze ure verstaat de ure 
van zijn lijden en sterven/ of de ure dat hij door zijn lijden in zou 
gaan in de hemelse heerlijkheid/ gelijk Hij ook zei Luk. 24:26 
Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in zijn 
heerlijkheid ingaan?  Dit is voor waar een wonderlijk uur 
geweest, zo er geen geweest is van het begin van de wereld en 
niet zijn zal waar de Zoon Gods in geleden heeft. De Zoon Gods 
Schepper van hemel en aarde. Een vreselijk en verschrikkelijk 
uur. Zoo wij zien op dit lijden waarvan Christus zei; nu is mijn 
ziel ontroerd; en wat zal ik zeggen? Vader verlos mij van deze 
ure, maar hierom ben ik in deze ure gekomen Joh. 12:27 Een 
heerlijke en troostrijke ure, zo wij zien op de uitkomst/ en ook op 
de vruchten die vloeien uit het lijden en sterven van Christus. 
Een uur van haat en nijd/ zo wij zien op Christus sterven. Een 
uur van liefde/ zo wij zien op Jezus Christus zelf die zichzelf 
vrijwillig hiertoe heeft overgegeven Marc 14:41  De ure is 
gekomen en vs. 42 staat op en laat ons gaan; ziet die mij verraad 
is nabij. De Heere Christus dan hier zeggende dat de ure 
gekomen was, wil daarmee aanwijzen dat de tijd nabij was 
waarin hij lijden en sterven moest wat ook de reden was waarom 
hij dit gebed moest uitstorten in de schoot van zijn hemelse 
Vader. Hij leert ons hiermee.

1. Dat Hij alwetend was. Judas was er nog niet tegenwoordig om 

Hem te verraden/nog de soldaten om hem te vangen. Zij hadden 
hun bloedige voetslag nog niet aan 
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Hem geopenbaard. Evenwel zegt de Heere Christus; de ure is 
nabij gekomen. Helder daarmee aanwijzende dat hij het niet nodig 
had dat Hem iemand liet zenden/Joh.2:25. En dat hij wel de 
raadslagen van zijn vijanden wist, zo ook getuigd wordt; Joh. 18:4 
Jezus wetende alles wat over Hem komen zou, ging uit. En 
hoofdstuk 20.17 Heere Gij weet alle dingen

2. Dat niets geschied bij geval/ maar alles volgens de voorbepaalde 

raad en voorzienigheid Gods Want gelijk hier de Heere Christus 
getuigt van zijn lijden/dat zijn ure was gekomen/ welke God in 
zijn eeuwigen raad en besluit bepaald had/ Luk. 22; 22 Wet, 2, 23 
en 4, 27,28 Zo heeft ook God de Heere dit onder zijn ure en tijd 
gesteld; en daar geschied niets/ wat God niet van te voren van 
eeuwigheid  verordineerd en besloten heeft. Thessalonisensen
3.37?? Wie zei wat  dat geschied zo de Heere het niet beveelt? En 
derhalve zo als ons ure van lijden gekomen is; laat ons dan de 
ogen van het geloof verheffen tot de hemel/ waar dit verordend is/ 
ons verzekerd houdende/ dat gelijk in de hemel getekend is de ure 
van ons lijden/dat ook daar bestemd is de ure der verlossing. Daar 
mag een ure wezen van lijden/ en die duurt maar een ogenblik; 
maar daarna zal volgen een ure van verlossing en van blijdschap 
die duurt tot in eeuwigheid. Hierom zegt de profeet/Psalm.30;6 
Een ogenblik is er Zijn toorn maar een leven in goedgunstigheid.
((EHren.3.31.32??))En  De Heere zal niet verstoten in eeuwigheid, 
maar als Hij beproefd heeft zo zal Hij zich ontfermen naar de 
grootheid zijner goedertierenheid.

3. Als God ons laat komen in het uur van lijden/ zo moeten we 

daarvan maken een ure van gebed. De Heere Christus 
wetende dat de ure van zijn lijden gekomen was/ begeeft zich 
tot het gebed. Dit is ook dikwijls het doel waarom de Heere 
God zijn lieve kinderen bezoekt in deze wereld/opdat ze met 
meer ijver tot hem bidden zouden. Zo Hij ook zei 
((Hof.5.15??)) Als haar bange zal zijn zullen zij mij vroeg 
zoeken De ervarenheid leert ook vaak dat lijden  der kinderen 
Gods vurig zuchten trekt uit de haar harten/ en dat in 
benauwdheid zij meer roepen tot Hem/ Gelijk ook David 
zegt Psalm 130:1 Uit de diepte roep ik tot U o Heere En 
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Profeten Esj. 26.11 Heere in benauwdheid hebben ze u 
gezocht; zij hebben haar stil gebed uitgestort als uw 
tuchtiging over hen was Als de kinderen Israëls verdrukt 
werden in het land Egypte hoe zuchten en schreiden ze tot de 
Heere/ en Hij verhoorde haar en haar geschrei kwam op tot 
God Exo.2:3 Manasse was een goddeloos koning/en deed 
wat kwaad was in de ogen van de Heere. Maar onder de 
doornen gevangen zijnde /en met koperen ketenen gebonden 
zijnde/en gevoerd naar Babel/en benauwd in de 
gevangenis/toen bad hij het aangezicht  van de Heere zijn 
god met ernst aan, en vernederde zich zeer voor het 
aangezicht van de God van zijn vaderen; en hij liet zich van 
hem verbidden, en hoorde zijn smeking, en Hij bracht hem 
weder naar Jeruzalem in zijn koninkrijk 2 Kronieken
33,12,13 Derhalve wanneer u God met Christus legt in de ure 
van het lijden, leert dan uw gebeden uitstorten in de schoot 
van Gods Vaderlijke barmhartigheid/en hij zal u 
verhoren/volgens zijn beloften/Ps. 50:15 Roept mij aan in de 
dag der benauwdheid; ik zal u uithelpen, en gij zult Mij eren.

4.  De zaak die Christus hier begeert/wordt uitgedrukt met deze 

woorden: verheerlijkt uw zoon/ waar wederom staat aan te 
merken. 

1. De zaak zelf/die Christus bid 
2. Het object/ of de persoon voor wie 

1. De zaak zelf/ is heerlijkheid; verheerlijkt, zegt hij/ uw zoon 
Dit woord verheerlijk en betekende soms iemand enige 
heerlijkheid/die hij niet heeft/toebrengen; Zoo beloofde God 
Josua groot te maken of te verheerlijken voor de ogen Israëls 
/ hem gevende overwinning over machtige vijanden/Jos. 3.7 
Zoo heeft ook God de Heere David verheerlijkt en groot 
gemaakt/ als hij hem van achter de schapen gebracht heeft op 
de Koninklijke troon/ 2 Sam 7.9. En zo is de Heere Christus 
van zijn hemelse Vader verheerlijkt geworden op de 
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berg/hoe zijn aangezicht blinkende werd gelijk de zon/en zijn 
klederen wit gelijk het licht/Matth.7.12 Soms betekent dit 
woord ook verheerlijken. Iemands glorie of heerlijkheid/die 
hij reeds heeft erkend en openbaren/ gelijk in deze van 
mensen gezegd wordt God te verheerlijken/ zo de apostel 
vermaant 11 Cor. 6.20 Verheerlijk God in uw lichaam en in 
uw geest.& c Als ook hier na breder zal geleerd worden/ 
Hieruit is dan ook licht te verstaan/ wat Christus hier van zijn 
Vader begeert/ als Hij zegt; verheerlijk uw zoon. Want omdat 
de Heere Christus tegenwoordig was in een staat van 
nederigheid/ ja zelfs ter helle toe/ en tot het hout des kruises 
moest vernederd worden Wiens Goddelijke natuur voor een 
tijd verborgen was achter het nederig gordijn van zijn 
menselijke natuur; zo blijkt dat Hij tegenwoordig gebeden 
heeft.

1. Ten eerste  dat Hij zodanig in zijn aanstaande strijd met zijn 
helse banden van zijn Vader ondersteund werd/ dat Hij 
victorie mocht behouden/ en glorierijk overwinnen. Want 
gelijk Josua en David voor de hulp Gods haar vijanden 
overwonnen en van God verheerlijkt zijn/ zo ook hierboven 
is gezegd; Hoe veel te meer de Heere Jezus Christus als hij 
door zijn dood de dood zelf heeft overwonnen en over al zijn 
vijanden getriomfeerd heeft gelijk de profeet leert/ Col.2.15
En de overheden en de machten uitgetrokken hebbende heeft 
Hij die in het openbaar ten toon gesteld, en heeft daardoor 
over haar getriomfeerd.

2. Ten tweede. Dat hij mocht erkend worden en verklaard te zijn 
de Zoon Gods; en dat te midden van zijn nederigheid de 
stralen van zijn godheid zodanig mochten uitblinken/dat de 
mensen overtuigd mochten worden/dat Hij meer was als een 
mens/namelijk de zoon van God. Zo had ook de Vader reeds 
zijn Zoon verheerlijkt om verschillende redenen/als in zijn 
geboorte door de verschijning van de hemelse heerlegers op 
het veld/Luc.2.13/door de vertoning van een bijzondere eter 
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aan de hemel/Matth. 2.2.9. Daarna ook bij zijn doop/als de 
hemel hem geopend zijn geworden/als de Geest Gods op 
Hem nederdaalde als een duif/en als de stem gehoord werd; 
Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn 
welbehagen heb Matth.3. 16.17. Zo is ook Christus 
verheerlijkt geworden door de wonderen, die van Hem 
getuigden. Dat Hij van de Vader gezonden was./Joh 5.36 en 
hoofdstuk 10.25 Waar ook de apostel Petrus getuigde/ dat 
Hij was geweest een man Gods door betonen van  kracht, en 
wonderen en tekenen die God door Hem gedaan heeft Petr. 3. 
22 Uiteindelijk is Hij ook door zijn Vader verheerlijkt 
geworden in zijn dood /als de zon op het midden van de dag 
drie uur verduisterd werd/ toen het voorhangsel van de 
Tempel vaneen werd gescheurd/de aarde beefde/en de 
steenrotsen kloofden/ Matth. 27.45.51.52 Gelijk ook blijkt uit 
de verklaring van de hoofdman/ die daardoor overtuigd was 
en moest bekennen; waarlijk deze mens is Gods Zoon vs. 54

3. Ten derde / dat Hij mocht gesteld worden op de hoogster trap 
zijner heerlijkheid. Zo is ook de Heere Christus van zijn 
Vader verheerlijkt geworden/niet alleen in zijn 
opstanding/waardoor hij ook krachtig bewees de zoon van 
God te zijn/Rom.1.4 ook niet alleen in zijn glorieuze 
hemelvaart/ maar in het bijzonder daar in/ dat Hij hem
gesteld heeft aan zijn rechterhand in de hemel gelijk de 
apostel leert/eph1.20.21.22. God heeft Hem gesteld tot zijn 
rechterhand in de Hemel/ ver boven alle overheid en Macht 
en Kracht, en heerschappij, en alle naam die genoemd wordt 
niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomende; en 
heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft Hem de 
gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Desgelijks
ook Psalm 2.9 Daarom heeft God hem uitermate verhoogd 
en heeft Hem een naam gegeven boven alle naam Waar de 
Heilige apostel op ziet als hij zegt/ Hebr. 2.9. Wij zien Jezus 
met heerlijkheid en eer gekroond. 
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Waarom  dan de Heere Jezus Christus zijn de in de staat der 
nederigheid in deze wereld gebeden heeft/dat Hij van zijn vader 
verheerlijkt mocht worden; zo worden dan hiervoor alle gelovige 
kinderen Gods geleerd/ dat ze op de wereld veracht en vernederd 
ook bidden/ opdat ze ook met christus door de hemelse Vader 
verheerlijkt mogen worden/ en triomferen over al haar geestelijke 
vijanden/ ja dat eenmaal alle vijanden Gods overtuigd mogen 
worden dat zij lieve kinderen Gods zijn. En eindelijk dat ze hierna 
mogen genieten de hemelse glorie en eeuwige heerlijkheid; waarvan 
de apostel spreekt/Rom.8.18. Ik houd het daarvoor, dat het lijden 
van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de 
heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Dan deze heerlijkheid 
zal hierna breder  besproken worden op vers 24.
Maar niemand zal misschien denken dat de apostel toch 
zegt/Rom.2.16. En tracht niet naar hoge dingen; en dit schijnt een 
voorbeeld van hoogvaardigheid en ambitie zo hoog te willen 
verheven worden. Antwoord. Dat hovaardigheid is als met tracht 
naar de ijdele eer van de wereld/ en wanneer men een groot 
gevoelen heeft van zich zelf; wat doorgaans wordt verboden/Pro.3.7. 
En zijt niet wijs in uw ogen; vreest den Heere, en wijkt af van het 
kwaad Efe. 5.21 Wee degene die in haar ogen wijs, en bij zichzelf 
verstandig zijn. Dit is ook de mening  van de apostel in ons vers. 
Maar dat is geen ambitie of hovaardigheid/wanneer men God bid om  
zulke gaven en heerlijkheden/ als Hij ons in zijn woord heeft beloofd 
; en dat men zijn best doet om die te verkrijgen; dat is gehoorzamen. 
Daarom zo de Heere Christus gebeden heeft om van zijn Vader 
verheerlijkt te worden , dat is wel geoorloofd/ ja ook behoorlijk voor 
alle kinderen Gods te bidden om hulp tegen al haar geestelijke 
vijanden/ en om over deze te triomferen / en om zo daarna met 
Christus te mogen zitten op den troon zijner heerlijkheid / zo Hij ook 
beloofd heeft Openbaring 3.20 Die overwint, ik zal hem geven met 
mij te zitten in mijn troon. Christus vermaant ook Matth. 6.33. Zoekt 
eerst het koninkrijk der hemelen en zijn gerechtigheid. Zo is dan ook
geoorloofd te zoeken van God om verheerlijkt te worden, en kan zo 
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een begeerte niet gezien worden als voorbeeld van ambitie of 
hoogvaardigheid. Het was te wensen dat deze ambitie meer onder 
ons gevonden werd. Maar helaas het gaat als in de tijd van Christus/ 
toen de mensen liever de aanzienlijkheid en de heerlijkheid van de 
wereld/ als de heerlijkheid Gods. Joh.12;43. Wat dan ook de oorzaak 
is dat er zo weinig geloof bij ons gevonden wordt/zo ook Christus 
tegen de Joden zei. Joh.5.44 Hoe kon gij geloven, als u eer van 
elkander neemt, en de eer die van God is niet zoekt!
Laat ons daarom verachten de ijdele eer van deze wereld/ van 
Christus nederigheid leren Matthh.11;28 En trachten deze 
nederigheid te bekoren die heerlijkheid die eerlijk en hemels is De 
hoogheid van de wereld mag heerlijk schijnen voor de mensen/ maar 
is een gruwel voor God. de nederigheid van het hart is Hem 
aangenaam Jes. 4 57. 15 En daarom gelijk de hoge van de wereld 
van hem zullen vernederd worden Jes. 14. 12.13.14 Zoo zullen  ter 
contrarie de nederige van Hem verhoogd worden 1 Petrus 5.5.6 God 
wederstaat de hovaardige, maar de nederige geeft Hij genade. 
Verneder u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhogen 
te zijner tijd.

2. De persoon voor wie deze heerlijkheid hier door Christus 
gebeden wordt/ is Hij zelf. Het is aanmerkelijk dat hij zegt 
meteen verheerlijk mij,  O Vader /maar/ verheerlijk uw 
Zoon. Deze benaming van zonen of kinderen Gods werd 
verscheidene personen toegeschreven; want alzo worden 
genoemd/1 de engelen/Job 1:6 en hoofdstuk  2:1 en 
hoofdstuk 38:7//  2. De magistraten en overheden Psalm 82: 
6  //3 in het bijzonder ook de gelovigen/ Jesaja 43:5 Gal3 : 26 
I Joh hoofdstuk 2 vers 1 etc. En dat ten opzichte van haar
geestelijke wedergeboorte/aanneming tot kinderen/ en ook de 
vaderlijke zorg/ die God genadig over haar draagt/ want Hij 
ontfermt zich over hen als een Vader/ Psalm 103:13 en wil ze 
nooit verlaten/ Hebr. 13:5 Maar de Heere Christus wordt nog 
op een veel heerlijker en uitnemender wijze/ en ook om 
bijzondere redenen Zoon van God genoemd. Namelijk omdat 
Hij van alle eeuwigheid op een onbegrijpelijke wijze van zijn 
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Vader is gegenereerd/ als boven ook is aangemerkt/ dat God 
in dit opzicht wordt genoemd de Vader van Christus. En 
omdat geen schepsel op deze wijze/ Gods zoon wezen kan/ 
zo wordt hij daarom ook genoemd Gods enige eniggeboren 
Zoon/Joh. 1 vers 18 en 3: 16.18 Rom. 8:32. Hierom wordt 
Hij ook genoemd het Woord Gods, Johan 1;1.14 Openbaring
19:13 Het beeld en de wijsheid Gods. Prof 8.1 1 Cor 1 vers 
24 Het beeld des onzienlijke Gods Col.1:15. Het afschijnsel 
der Heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van de 
zelfstandigheid van zijn Vader. Hebr.1;3

Waaruit dan klaar blijkt dat de persoon/ die hier gebeden heeft is 
de/ enige/eeuwige/en natuurlijke zoon van God. De waarheid 
van deze leer blijkt. 1. dat hij de enige Zoon Gods is/ omdat hij 
al zo uitdrukkelijk zegt/ niet verheerlijk mij/ maar verheerlijk uw 
zoon. Nooit heeft enig schepsel zo gesproken en hierom wordt 
hij ook de enig geboren Zoon van God genoemd/Joh 1: 14.18 en 
hoofdstuk 3 vers 16.18. 1 Joh. 4:9 En dit onderscheid tussen 
Christus/ en anderen// het zij engelen of mensen/ die soms ook 
zo genoemd worden/ wil de apostel ook aanwijzen/ als hij zegt 
Hebr. 1:5. Tot wie van de engelen heeft Hij gezegd. Gij zijt mijn 
Zoon, heden heb ik U gegenereerd? 
3. Dat Christus de eeuwige zoon van God is, zodat Hij nooit 

begonnen is Gods zoon te worden/. Want eeuwigheid, omdat 
het geen einde heeft, evenzo geen begin. Het is een altijd 
durende tegenwoordigheid/ waar geen begin van de dagen/ 
nog einde te vinden is/ waarom deze ook uitgedrukt wordt 
met het woord heden Psalm 2;7 Wat een gedurige 
tegenwoordigheid zonder successie betekent. Deze 
eeuwigheid van de Zoon van God wordt ook geleerd  Prof 8; 
22. de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg , voor fijne 
werken van doe aen. En vers 24.25. Ik was geboren als de 
afgrond nog niet was; als nog geen fontein van water zwaar 
van water. Voor de bergen gezet waren; voor de heuvelen 
was ik geboren. Mich.5;1 Wiens uitgangen zijn van ouds, 
van de dag der eeuwigheid. Idem Joh 1: 1.2  In den beginne 
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was het Woord, en het woord was bij God en het Woord was 
God. Dit was in de beginne bij God En hoofdstuk 8:58 Eer 
Abraham was, ben ik 3. Dat ook de Heere christus de eigen 
en natuurlijke Zoon van God is/ dat is te zeggen/ dat Hij eens 
wezens en de goddelijke natuur met zijn vader deelachtig is
blijkt genoeg uit het voorgaande/ Want gelijk wij onze 
natuurlijke kinderen gewoon zijn te noemen/ die ons vlees en 
bloed deelachtig zijn ; zo wordt ook met recht de Heere 
Christus genoemd de eigen en natuurlijke zoon van 
God/omdat Hij eenswezens is met de Vader / op 
onbegrijpelijke wijze van eeuwigheid van Hem gegenereerd. 
Hierom zegt christus ook; Ik en de Vader zijn een. Joh 10 
vers 30 en 1 Joh 5:7 Drie zijn er die getuigen in de hemel, de 
Vader , het Woord en de Heilige Geest, deze drie zijn een. En 
zo kan ook verstaan worden wat wij lezen in Erod? 23;21 
Waar God zegt van de engel/ die hij beloofd had te zenden 
voor het aangezicht van de kinderen Israëls met last Hem te 
gehoorzamen/ dewelke was de zoon van God/ Mijn naam is 
het binnenste van Hem. Waarom hij ook genoemd wordt de 
eigen zoon van God. Rom8:32 Gelijk Hij God zijn eigen 
Vader noemde/ Joh 5 : 18 En daarom zegt ook de vader van 
hem; Mijn zoon mijn geliefde Matth.3:17 Mijn geliefde zoon 
Hoofdstuk 17: 5. 2 Petrus 1:17

Hierdoor werd dan klaar weerlegd de dwaling van de 
Socinianen/ lerende dat onze Heere Jezus Christus niet is de 
enige eeuwige zoon van God. Maar dat Hij alleen zo wordt 
genoemd ten opzichte van zijn miraculeuze ontvangenis uit de 
Heilige Geest.; wat zijn zoeken te beweren uit Lukas 1;35 waar 
de engel zei tot Miriam De Heilige Geest zal over u komen, en 
de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom ook 
dat de Heilige Geest dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon 
genoemd worden. Want indien deze miraculeuze ontvangenis 
door de werking van de heilige Geest in Maria/ was het 
fundament van de benaming van de zoon van God zo zou 
Christus niet een zoon van de Vader maar van de Heilige Geest 
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genoemd moeten worden/ wat nergens in Gods Woord gelezen 
wordt. We hebben nu genoegzaam aangetoond dat de Heere 
Christus genoemd wordt de Zoon van God, omdat hij op een 
onbegrijpelijke wijze van eeuwigheid van zijn Vader is 
gegenereerd. De Heilige engel heeft dat ook niet weersproken/ 
maar alleen willen aanwijzen/ dat de miraculeuze  ontvangenis 
van de Heilige Geest een krachtig bewijs zou wezen/ waaruit 
men vast zou kunnen besluiten dat hetgeen uit Maria zou 
geboren worden/ niet een gewoon mens was/ of een zoon van 
een mens/ die door toedoen van een man ontvangen wordt; maar 
dat het was de zoon van God/ die de vaderen in het oude 
Testament beloofd was/ die uit een maagd zou geboren worden 
Jesaja 6:14 ziet een maagd zal zwanger worden, en zal een zoon 
baren, en zijn naam Immanuël heten. Gelijk dit ook wordt 
genoemd het zaad van de vrouw Gen 3:15 Omdat het de engel 
aan Maria bekend maakte/ dat uit haar dit zaad zou geboren 
worden. Zo volgt daaruit een onweerlegbaar feit/ dat dit was die 
genoemd zou worden die Immanuël of zoon van God die door 
zijn kracht. De slang de kop zou vermorzelen als beloofd in Gen. 
3:15
Laat ons daarom Jezus Christus erkennen als zoon van God die 
op een onbegrijpelijke wijze van zijn Vader is gegenereerd en 
hetzelfde goddelijk wezen deelachtig is van eeuwigheid. En 
bewijs van hieruit ook de afgrond der goddelijke liefde dat Hij 
om ons arme zondaren zalig te maken/ deze zijn enig geboren 
Zoon niet gespaard heeft/ mar voor ons in de wereld gezonden 
heeft/ Joh 3:16laat ons dan ook deze onbegrijpelijke liefde Gods 
nooit vergeten/ maar door alle bedenkingen van deze onze ziel 
opwekken tot een oprechte dankbaarheid; zeggende mat de 
profeet Psalm 116;12 Wat zal ik de Heere vergelden voor zijn 
weldaden aan mij bewezen? En wat kunnen wij God weigenen 
die ons zijn eigen Zoon niet geweigerd heeft/ en die ons met 
Hem alle dingen schenken wil? Want Rom. 8:32 die ook zijn 
eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen 
overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen 
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schenken?
 Deze leer is ook een grote troost voor alle gelovigen. Want is 
het Gods Zoon die tegenwoordig gebeden heeft/ en kort hierna 
voor ons geleden/ en zijn bloed gestort heeft/ wie kan nu nog 
twijfelen aan zijn zaligheid? God hoort de jonge Raven/ als ze 
roepen/Psalm 147: 9. Zal Hij dan niet veel meer horen de stem 
van zijn Zoon, die met zulke sterke roepingen en tranen/ gebeden 
en smeekbeden tot hem geofferd heeft? Hebr. 5:7 En hierom zegt 
ook de Heere Christus/ Joh. 11: 42 Vader, ik dank u, dat gij mij 
gehoord hebt, en ik weet dat gij mij altijd hoort. Deze 
vertroosting zal nog overvloediger zijn/ als wij bedenken/ dat de 
Heere Christus tegenwoordig aan de rechterhand Gods gezeten 
zijnde/ voor ons voortdurend bid/ gelijk de apostel leert/ Rom. 8 
: 34. Waarom Hij ook zegt/ Hebreen 7: 25 Dat Hij altijd leeft om 
voor ons te bidden. Daarom gelovende en betrouwende  op deze 
voorbidding van de zoon van God/ laat ons deze belijdenis 
vasthouden/ met volle verzekering/ dat/ gelijk hij voor ons 
gebeden heeft in de staat zijner vernedering/ ook bid in de staat 
van zijn verhoging/ hij ons ook eenmaal zal overbrengen tot zijn 
eeuwige heerlijkheid/ gelijk wij hierna ook zullen horen vers 24 
Vader ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die Gij mij 
gegeven hebt; opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, 
die Gij mij gegeven hebt. AMEN. 


