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Wie is de Heer Jezus voor mij?

De volmaakte Mens op aarde

Het antwoord op deze vraag is heel belangrijk! De
rijkdommen van de christen zijn namelijk verbonden met
de Persoon van Christus. Naarmate Hij een grotere plaats
inneemt in mijn hart, zal ik 'de onnaspeurlijke rijkdom
van Christus' beter kennen en meer ervan genieten. De
Heer Jezus is de bron, de inhoud en het middelpunt van
deze rijkdom. De werkelijke waarde van de dingen
waarmee ik in aanraking kom, wordt bepaald door hun
verhouding tot Christus. Daarom moeten wij de Heilige
Geest gelegenheid geven in ons te werken, zodat de Heer
Jezus de eerste plaats krijgt in ons hart en in ons leven.
Petrus zegt dat wij moeten groeien in de genade en
kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij
de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de
eeuwigheid (2 Petr. 3:18). Dit zijn dus belangrijke vragen:
Wie is de Heer Jezus? En: Wat betekent Hij voor mij
persoonlijk?

Om te kunnen begrijpen Wie de Zoon van God in
Zichzelf is, is het goed naar de Heer te kijken zoals Hij
hier op aarde leefde. In Hem, de volmaakte Mens onder
de mensen, kunnen wij ook iets van Zijn Godheid zien.
Hij alleen begreep ten volle hoe verschrikkelijk de
toestand van de in zonde gevallen mens was. Hij is licht.
Dit goddelijk licht openbaarde de werkelijkheid van de
dingen, en alles wat Hij zag moest Zijn hart tot heilige
verontwaardiging brengen. Maar Hij is ook liefde. Zijn
hart was vol liefde, wanneer Hij de mens in zijn nood
hielp. Zijn hart was vol liefde, wanneer Hij werd
afgewezen door koude, ongevoelige harten. Daarom
kwam er geen woord van oordeel over Zijn lippen. In
Zijn liefde probeerde Hij toegang te krijgen tot het hart en
geweten van de mens. Met betrekking tot de dingen die
Hem werden aangedaan, gaf Hij Zich over aan Hem die
rechtvaardig oordeelt (1 Petr. 2:23).

De eniggeboren Zoon van God
De Heer Jezus is de eniggeboren Zoon van God. ‘Want zo
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon heeft gegeven’ (Joh. 3:16). De Heer Jezus is de Zoon
van God! Dit is een belangrijke waarheid, want dit houdt
in dat Hij Zelf God is en deel uitmaakt van de Drieeenheid. God de Zoon is in nauwe en intieme
gemeenschap verbonden met God de Vader en God de
Heilige Geest.
God is licht en God is liefde (1 Joh. 1:5; 4:8,16). Dit is
ook het wezen van de Zoon. De Zoon van God is liefde.
De Zoon van God is licht. Wie zou 'de liefde van Christus
die de kennis te boven gaat’ kunnen beschrijven? Wie
begrijpt iets van Zijn volmaakte heiligheid en reinheid
ten opzichte van het kwaad? De Heer Jezus kent de
heiligheid, de gerechtigheid, de majesteit en ook de liefde
van God. Hij heeft daaraan Zelf deel. Deze wezenstrekken
zijn in Hem net zo werkelijk aanwezig als in God de
Vader. Hij, de Christus, is ‘God over alles, te prijzen
(gezegend) tot in eeuwigheid’ (Rom. 9:5). Wie zou beter
dan Hij de belangen van God kunnen behartigen? Wie
zou beter dan Hij de rechtvaardige eisen van God kennen
en weten hoe die bevredigd moeten worden, zodat de
raadsbesluiten van God in vervulling kunnen gaan?
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De Heer Jezus wist ten volle in welke situatie de mens
verkeerde. Hij kende de verschrikkelijke gevolgen van
de zonde. Dit zien we bijvoorbeeld bij de ziekte, het
sterven en de opstanding van Lazarus (Joh. 11). Vaak
lezen we dat Hij met ontferming bewogen was. Hij wilde
met een hart vol meegevoel en meeleven naast de mens
staan om hem tot God terug te brengen. Nooit is er
Iemand op aarde geweest die zo'n volkomen begrip had
van de toestand van de mens. Zijn hart was vol liefde. Dit
openbaarde zich door een grote fijngevoeligheid, een
oprecht medelijden en medeleven met de mens. Toch
werd Hij niet begrepen en niet aanvaard. In het algemeen
werd Zijn liefde op de proef gesteld en afgewezen. Hij
kreeg haat tot loon voor Zijn liefde. Maar nooit raakte Hij
daardoor uit Zijn evenwicht.

Gods liefde in Hem onthuld
De liefde van de Heer Jezus moet wel een agapè-liefde
zijn geweest, een goddelijke liefde. Dat is niet een
oppervlakkig gevoel van liefde, maar een wézenskenmerk.
Dat is een liefde die gevoed en onderhouden wordt door
God Zelf, de bron van liefde. We moeten ook bedenken
dat de Heer, toen Hij hier op aarde Zijn weg ging, op
volmaakte afstand stond van het kwaad dat Hem
omringde. Hij werd niet door het kwaad verontreinigd.
Het goddelijke licht in Hem kon niets met het kwaad van
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doen hebben en had er een afschuw van. In Hem was
geen zonde, en Hij heeft de zonde niet gekend of gedaan
(1 Joh. 3:5, 2 Kor. 5:21, 1 Petr. 2:22). Hij was volmaakt
rein in Zijn wezen, Zijn wandel en in al Zijn
betrekkingen hier op aarde. Hij kon dan ook aan de
omstanders vragen: ‘Wie van u overtuigt Mij van zonde?’
(Joh. 8:46).
Bij de Heer Jezus waren de goddelijke liefde en het
goddelijke licht altijd in volkomen harmonie met
elkaar. Het werk van de Heer op het kruis is hiervan de
grondslag en doet beide samengaan. Er was nooit een
spanningsveld tussen deze beide we-zenskenmerken van
God; nooit werd één van beide tekort gedaan. Deze
kostbare Persoon is de Zoon van God. Hoe groot is Zijn
persoonlijke heerlijkheid, en hoe is deze heerlijkheid hier
op aarde zichtbaar geworden!

Geen eeuwig oordeel, maar eeuwige
redding
Toen de Zoon van God op aarde kwam, had Hij als onze
Heer ons ter verantwoording kunnen roepen en ons voor
eeuwig kunnen veroordelen. God had ons allen moeten
veroordelen. Maar dat is niet gebeurd! Christus is ‘de
Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor
mij heeft overgegeven’ (Gal. 2:20). De Zoon van God
heeft Zichzelf overgegeven voor zondaars zoals ik. Hij,
die de rechtvaardige eisen van God volkomen kende en
wist wat het oordeel van God over de zonde Hem zou
brengen, is toch naar deze vervloekte aarde gekomen
om daar vrijwillig in de plaats van zondaars te lijden en
te sterven onder het oordeel van een heilig en
rechtvaardig God. Wij, die het eeuwig oordeel verdiend
hebben, zijn nu voor eeuwig gered! Wat een gezegende
Per-soon is onze Heer en Heiland. Hoe wonderbaar is
Hij!

De Zoon van de Vader
De Heer Jezus is de eniggeboren Zoon van God (Joh.
1:14,18; 3:16,18; 1 Joh. 4:9). Hij is 'de Zoon van de Vader'
(2 Joh.:3). De verhouding tussen de Vader en de Zoon is
uniek (Joh. 14:11, 20). Tussen de Vader en de Zoon
bestaat een innige gemeenschap. Deze is zo intiem en
specifiek eigen aan de betrekking tussen de Vader en de
Zoon, dat wij er alleen maar iets van kunnen waarnemen.
Toch is deze waarheid kostbaar voor ons. Want door Zijn
werk ter verheerlijking van God heeft de Zoon des
mensen ons heel dicht nabij deze gemeenschap gebracht,
zodat we haar – al is het altijd ten dele – kunnen
aanschouwen, bewonderen en aanbidden. Want onze
gezegende Heer heeft Zelf gezegd: ‘Vader, Ik wil dat
waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij mijn
heerlijkheid aanschouwen die U Mij hebt gegeven’ (Joh.
17:24). Dit alles is te groot om te begrijpen. Toch is Hij
alles voor mijn hart en Hij verdient mijn bewondering en
aanbidding.
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Het beeld van de onzichtbare God
De Heer Jezus is niet alleen de eniggeboren Zoon van God.
Hij is ook ‘het beeld van de onzichtbare God’ (Kol. 1:15).
Hij is van God uitgegaan. Hij is gekomen en gezonden
(Joh. 8:42). Hij is in Zijn eigen schepping binnengetreden,
om daar als de eerstgeborene de hoogste plaats in te
nemen. Door Hem kunnen wij weten wie God is.
‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die
in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard’
(Joh. 1:18). Paulus heeft van God getuigd dat Hij alleen
onsterfelijkheid heeft, een ontoegankelijk licht bewoont,
en dat geen mens Hem gezien heeft of zien kan (1 Tim.
6:16).
Als wij willen weten wie God is, kan dat alleen door de
Heer Jezus. Hij is God geopenbaard in het vlees (1 Tim.
3:16). Hij is de uitstraling van Gods heerlijkheid en de
afdruk van Zijn wezen (Hebr. 1:3). Dat is Hij omdat Hijzelf
volmaakt God is. In Hem, de volmaakte Mens, woont de
gehele goddelijke Volheid (Kol. 1:19). Hij openbaarde Wie
God in Zichzelf is, namelijk: God de Vader, God de Zoon en
God de Heilige Geest. Niemand anders dan de Heer Jezus
had de Vader gezien, en Hij is door de Vader gezonden. Ieder
die de Heer Jezus leert kennen, leert daardoor ook de Vader
kennen (Joh. 6:46; 7:29; 8:19; vgl. Matt. 11:27).

Christus is één met de Vader
Zo lezen we van de Heer Jezus dat Hij één met de
Vader is, o.a. in:
•

het doen van de wil van de Vader (Joh. 4:34);

•

alles wat Hij doet (Joh. 5:19);

•

alles wat Hij leert (Joh. 7:16;

•

Zijn oordeel (Joh. 8:16);

•

alles wat Hij spreekt (Joh. 8:26; 12:49,50;
14:10);

•

Zijn werken (Joh. 14:10);

•

alles wat Hij bezit (Joh. 17:10).

Gods plan voor ons
Wat een tegenstelling zien wij tussen de Heer Jezus en ons
mensen. God had de aarde toebereid en de mens geplaatst
in de Hof van Eden. Het was Gods bedoeling Zijn
plannen met de mens uit te voeren en hem aan Zichzelf te
verbinden. De mens was bestemd om als beelddrager hier
op aarde God te vertegen-woordigen. Maar door één daad
van ongehoorzaamheid is hij tot een ‘anti-beeld’
geworden.
Alles wat hij verder zou doen, was in strijd met God. Hoe
totaal anders is de Heer Jezus. Hoe groot is de genade van
God, die in Hem jegens ons is geopenbaard: ‘Want hen die
Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd
om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn,
opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders’
(Rom. 8:29).
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