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Waarom wilde u dit boek schrijven?
“Jaren geleden voerde ik met een groep 

gemeenteleden een gesprek over Jezus. 

Dat werd een heel spannend uurtje; we 

konden elkaar niet vinden. Voor de één 

behoorde het tot de grondbelijdenis van 

zijn geloof Jezus de zoon van God te noe-

men, terwijl de ander zei: Zoon van God? 

Nee, dat is een mythische formulering, 

en ik moet me daarvan ontdoen wil ik 

kunnen blijven geloven. Ik dacht op mijn 

beurt: laat ik een boek pakken dat me 

kan helpen bij wat hier gebeurt. Maar dat 

boek vond ik niet.” 

De filosofen Gadamer en Derrida hebben 
in uw boek een prominente plaats. Wat 
is hun rol precies?
“In mijn boek ga ik het gesprek aan met 

andere theologen. Maar ik bel ze niet op, 

ik spreek ze via hun teksten. Hoe doe 

je dat dan? Gadamer en Derrida leggen 

mij uit hoe je teksten van anderen moet 

interpreteren. Gadamer zegt: je moet ze 

zo goed mogelijk proberen te begrijpen, 

en dat doe je zus en zo. Derrida advi-

seert: houd afstand tot de ander en blijf 

kritisch.”

U onderzoekt de interpretaties die zes 
christologen geven van de uitspraak 
‘Jezus is de Zoon van God’. Zijn de in-
terpretaties van dit zestal in telkens één 
zin samen te vatten?
“Kasper: door Jezus’ maximale toewij-

ding aan God licht in hem Gods liefde op. 

Pannenberg: Jezus is de geïncarneerde 

zoon van God in wiens leven, dood 

en opstanding zichtbaar wordt dat 

de verbondenheid van God met de 

schepping allesomvattend is. Dalferth: 

in Jezus wordt zichtbaar wie God is en 

hoe Hij mensen heeft bedoeld. Crisp: 

Jezus is een godmens in wie God op 

een wonderlijke en ondoorgrondelijke 

manier het menszijn heeft aangeno-

men. Henrikse: in Jezus wordt zicht-

baar en ervaarbaar hoe God is als Hij 

een mens is als wij. Welker: middenin 

de veelkleurigheid van het leven heeft 

God in Jezus geopenbaard hoe kwets-

baar de strijd voor het goede is en 

hoezeer Hij daarmee is verbonden.” 

En wie is Jezus volgens u?
“Volgens mij is Jezus iemand die on-

voorstelbaar hecht met God is verbon-

den. Zo hecht dat hij zich tot in Gods 

onmenselijkheid met God verbindt.” 

 

Op welke kritiek zou het boek kun-
nen stuiten?
“Het behandelt slechts één van de 

vele debatten die er over Jezus als 

zoon van God worden gevoerd. Op 

exegetische en historische aspecten 

ga ik bijvoorbeeld maar zeer ten dele 

in. Daarnaast: ik voer het gesprek met 

een beperkt aantal mensen. Maar 

goed, dit is het debat dat ik heb geko-

zen; je moet je onderzoek nu eenmaal 

goed afbakenen.”

Of Jezus Gods zoon 
is? Zes plus één visies
De vraag ‘Is Jezus Gods zoon?’ is zo 
oud als Jezus zelf. Maar een boek 
dat antwoorden zoekt in verbinding 
met de verschillende visies, dat leek 
er niet te zijn. Een gat in de christo-
logische markt, ontdekte theoloog 
Geurt Roffel, auteur van En wie ben 
ik volgens jullie? Eind juni promo-
veerde hij aan de Rijksuniversiteit 
Groningen op de thematiek.
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