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Jezus
de Koning Knecht

Jezus en dat betekent: Jahwé is
heil. Redder, Verlosser.

We lezen in 1 Joh. 4:9/10
prachtige woorden. Daar staat:

Als we de verjaardag van Jezus
zouden vieren als mensenkind
dat was Hij vandaag ongeveer
2011 jaar oud.

Hierin is de liefde Gods jegens
ons geopenbaard, dat God zijn
eniggeboren Zoon gezonden
heeft in de wereld, opdat wij
zouden leven door Hem.
De menswording van Jezus is de
manifestatie (de openbaring) van
de liefde Gods jegens ons. Zijn
Zoon is geboren; Hij was er al
voor die tijd als de eeuwige
maar nog niet als mens.
God zond Zijn Zoon en Jezus
werd geboren als een klein
mensenkind; Hij kwam uit de
schoot van Maria, en lag daar
aan de navelstreng van Maria.
De
navelstreng
werd
doorgeknipt en Jezus was
geboren.
Daar lag Hij dan als een klein
mensenkind en kreeg als naam:

En alle computers over de hele
wereld gaan straks over op 1
januari 2012 en dat betekent:
2012 jaar na de geboorte van
Jezus.
Romeinen 1:2 noemt dat Hij
gesproten is uit het geslacht van
David naar het vlees, maar naar
de geest der heiligheid was en is
Hij Gods Zoon.
Het eerste is waar: Hij kwam uit
het geslacht van David naar het
vlees. Dat wil zeggen dat Hij in
ons vlees kwam.
Hij nam
hetzelfde vlees en bloed aan als
wij hebben.
Dat zegt immers
Hebr. 2:14
Daar nu de kinderen aan bloed
en vlees deel hebben, heeft ook
Hij op gelijke wijze daaraan
deel gekregen.
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Op gelijke wijze als wij. Hij had
dus geen ander vlees en ook
geen ander bloed dan wij. En
omdat Hij ons vlees en bloed
had aangenomen, kon Hij ook
op gelijke wijze als wij verzocht
worden,
doch
zonder
te
zondigen.
Hoe worden wij verzocht?
Jacobus 1:14 zegt dat zo vaak
als iemand verzocht wordt, dit
voort komt door de zuiging en
verlokking van zijn eigen
begeerte.
Pas daarna, als de begeerte
bevrucht wordt, baart zij zonde.
Jezus is ook in alle dingen op
gelijke wijze als wij verzocht
maar dat daarna …. waar
Jacobus over schrijft … heeft
nooit bij Hem plaatsgevonden.
God zond Zijn Zoon als mens.
En niet in de gedaante van een
Koning of van een Keizer met
uiterlijke pracht en praal. Nee,
Hij heeft de gestalte van een
dienstknecht aangenomen.

In die gestalte kunnen wij Hem
navolgen.
Nog een keer 1 Joh. 4:9
Hierin is de liefde Gods jegens
ons geopenbaard, dat God zijn
eniggeboren Zoon gezonden
heeft in de wereld, opdat wij
zouden leven door Hem.
… opdat wij zouden leven door
Hem. Ik las van een broeder het
volgende getuigenis:
" Naar het vlees ben ik slecht
van voetzool tot hoofdschedel.
Mijn beste werken puilen uit
van egoïsme, mijn liefde vloeit
over van zelfbewondering.
Mijn christendom poetst alsmaar
meer de uiterlijke glans op
waardoor alle eer wordt
binnengehaald
in
de
onverzadigbare schuren van het
eigen ik.
Dit leven werd een walging voor
mij. Ik begreep dat ik een deeg
was, geheel met slechtheid
doorzuurd.
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Ik zei tot God: ik kan geen
christen zijn, mijn leven is
waarlijk afgrijselijk en ik schiet
in alles tekort.
Vanaf dat moment werd
Christus mijn leven. Ik was tot
erkentenis gekomen dat Hij het
Leven was. "
Deze broeder ging dus zichzelf
naar het vlees haten en Christus
werd Zijn leven.
… opdat wij zouden leven door
Hem.
Niet alleen straks het eeuwige
leven maar ook nu – ook
vandaag en morgen – leven door
Hem.
Als een rank aan de
Wijnstok.
En van wijn wordt een mens
vrolijk en Jezus wordt in
Johannes 15 niet de palmboom
of de ceder genoemd maar de
Wijnstok.
10 Hierin is de liefde, niet dat
wij God liefgehad hebben, maar
dat Hij ons heeft liefgehad en

zijn Zoon gezonden heeft als een
verzoening voor onze zonden.
Nu wordt ons verklaard wat
liefde is. Niet wij hebben Hem
liefgehad maar Hij ons. God
nam niet maar gaf. En dat is het
wezen van de liefde, ook in het
huwelijk en jegens elkaar als
broeders en zusters: niet eisen
maar geven.
Liefde is geven; liefde is doen
en zeggen wat nuttig voor de
ander is. Niet wij hebben Hem
liefgehad maar Hij ons.
11 Geliefden, indien God ons
zo heeft liefgehad, behoren ook
wij elkander lief te hebben.
De Staten-Vertaling geeft dit
vers als volgt weer: Geliefden,
indien God ons alzo lief heeft
gehad, zo zijn ook wij schuldig
elkander lief te hebben. Dat is
een flinke schuld en die moeten
wij afbetalen.
En dan lezen we nog 1 Joh. 4:12
Niemand heeft ooit God
aanschouwd;
indien
wij
elkander liefhebben, blijft God
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in ons en zijn liefde is in ons
volmaakt geworden.
Niemand heeft ooit God
aanschouwd … Wel heeft Jezus
gezegd: Wie Mij heeft gezien,
heeft de Vader gezien. (Joh.
14:9).
Maar dat is het zien van de
heerlijkheid Gods in de aardse
verschijning van zijn Zoon.
Indien wij elkander liefhebben,
blijft God in ons … Omdat God
in ons blijft, hebben wij dus lief
met Zijn liefde en die liefde is
de volmaakte liefde.

