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HEERE JEZUS, HOE GROOT IS UW LIEFDE! 

 

 voor overdenking, dankzegging, lofprijzing en aanbidding 

 

   

door M.D. Geuze, hervormd emeritus-predikant 

 in de Protestantse Kerk in Nederland 

 

 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, 

of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of 

gevaar, of zwaard?...Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. (Romeinen 

8:35-37) 

 

 En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven 

gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 

(Efeziërs 3:19) 
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WOORD VOORAF 

 

Na het boek Vader in de hemel, hoe groot is Uw liefde!  kreeg 

ik het verlangen om Jezus’ grote liefde te overdenken en 

daarover te schrijven. Het resultaat ervan vindt u hier. Jezus’ 

persoon en werk hebben de hele kerkgeschiedenis door in 

het middelpunt gestaan, de ene tijd  meer dan de andere tijd. 

De Kerkhervorming in de 16e eeuw heeft opnieuw aandacht 

voor Hem en Zijn reddinswerk gevraagd. Ze belijdt: Solo 

Christo, door Christus alleen zijn we rechtvaardig voor God. 

Dit boek wil een hulpmiddel zijn om Jezus’ grote liefde te 

overdenken, om die hoe langer hoe beter te leren kennen  en 

erop te leren vertrouwen, die te bewonderen en Hem 

daarvoor te danken, teloven en te aanbidden. Wie het gelovig 

en biddend gebruikt, zal er door gezegend worden. Petrus 

wekt ons op: ‘Maar groei in de genade en kennis van onze 

Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Aan Hem de heerlijkheid, 

zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. ( 2 Petrus 

3:18). 

Ik draag  dit boek op aan Christus’ hele Gemeente en aan 

iedere plaatselijke gemeente en gelovige in het bijzonder.  

Met hartelijke groet en zegenbede, M.D. Geuze 

 

Nunspeet, mei 2021 
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1  UW LIEFDE VOOR UW VADER 

Lezen: Johannes 17 

(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Maar de wereld moet weten 

dat Ik de Vader liefheb en doe zoals de Vader Mij geboden 

heeft. (Johannes 14:31) 

 (Jezus zegt tegen Zijn leerlingen: ) Bidt u dan zo: Onze Vader, 

Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw 

Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook 

op de aarde... (Mattheüs 6:9-13) 

Dit sprak Jezus en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook 

Uw Zoon U verheerlijkt...(Johannes 17:1) 

De Heere Jezus heeft Zijn Vader volmaakt lief. Niet alleen als 

de eeuwige Zoon van God de Vader in de liefdesgemeen-

schap van de heilige Drieëenheid, maar ook als de Zoon des 

mensen, als echt mens, als de Messias van Israël. Hij heeft 

vaak gezegd dat de Vader Hem liefheeft (Joh.3:35; 5:20; 

10:17; 15:9; enz.), maar over Zijn eigen liefde voor Zijn Vader 

spreekt Hij niet vaak. Zijn grote liefde voor Zijn Vader blijkt uit 

Zijn hele leven: Zijn gebedsleven, Zijn woorden en Zijn daden. 

Jezus kent een intensief gebedsleven. Hij leeft en sterft 

biddend. Hij trekt zich vaak terug op eenzame plaatsen: op 

een berg of in een tuin (Mk.1:35; 6:46; Mt.14:23; Lk.9:28; 

Lk.22:39-46).  De inhoud van deze  ‘eenzame’ gebeden is een 

geheim tussen Hem en Zijn Vader. Ongetwijfeld heeft Hij ge-
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dankt en gebeden, gesproken en geluisterd: gedankt voor 

ontvangen kracht van de Heilige Geest en gebeden om 

nieuwe kracht voor de volgende dag, uitgesproken wat er in 

Zijn hart leeft en wat Hem bezig houdt en geluisterd naar wat 

de wil van Zijn Vader is voor de nieuwe dag. Enkele gebeden 

van Jezus zijn bewaard gebleven: de bekendste zijn het ‘Onze 

Vader’ gebed (Mt.6)  en het ‘hogepriesterlijke’ gebed voor 

Zijn leerlingen en voor Zijn Gemeente (joh.17). Daarin spreekt 

Hij Zijn Vader, vol liefde en eerbied, aan als ‘Onze Vader’, 

‘Vader’, ‘heilige Vader’ en ‘rechtvaardige Vader’ en daarin 

stelt Hij de eer van Zijn Vader voorop: het grootmaken van 

Zijn Naam. Verder kennen we een dankgebed van Hem: ‘Ik 

dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U 

deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en 

ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo 

was het Uw welbehagen’ (Mt.11:25,26) en Zijn gebed in 

Gethsemané: ‘Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; 

neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, 

maar wat U wilt’ (Mk.14:36). Uit deze gebeden blijkt Zijn 

grote en hartelijke liefde voor Zijn Vader. Hij is thuis bij Hem.  

In Zijn leven, woorden en werken blijkt Zijn kinderlijke 

afhankelijkheid van Zijn Vader. Zonder Hem kan Hij niets 

doen. Hij spreekt wat Hij van de Vader gehoord  heeft en Hij 

doet wat Hij de Vader heeft zien doen (Joh.3:32; 5:30; 

8:26,40; 15:15; 5:19; 8:29). Wat Hij tot zijn leerlingen zegt: 

‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht 

(Joh.14:15), brengt Hij in praktijk tegenover Zijn Vader: ‘Als u 
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Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals 

Ik ook de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en Ik 

in Zijn liefde blijf’ (Joh.15:10). Zijn grote liefde voor Zijn Vader 

blijkt uit Zijn gehoorzaamheid: een gehoorzaamheid tot in de 

vervloekte kruisdood, tot in de Godverlatenheid, waarin Hij 

uitroept: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 

(Mt.27:46). Vertrouwend op Zijn God, hopend op Hem en 

Hem liefhebbend is Hij daar door heen gekomen. Zo heeft Hij 

het gebod van Zijn Vader gehoorzaamd om Zijn leven af te 

leggen op het kruis en het opnieuw te nemen op de morgen 

van Zijn opstanding (Joh.10:17,18). 

Als Hoofd van Zijn Gemeente heeft Jezus voor de gelovigen 

Zijn Vader volmaakt liefgehad in hun plaats. Met Zijn 

volmaakte liefde bedekt Hij hun onvolkomen liefde. Wat een 

zegen en wat een reden om Hem daarvoor te danken en te 

loven! Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde voor Uw Vader! Ze 

is onpeilbaar diep. Amen. 

Gebed 

Dank U, Heere Jezus, voor Uw grote liefde voor Uw Vader en 

dat wij in  de vrucht van die liefde mogen delen. Geef dat we 

U daar eeuwig voor danken, loven en aanbidden, amen. 

Om over na te denken en om elkaar te bespreken 

1.Zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ liefde voor Zijn Vader? 

2. Hoe is Jezus’ liefde voor Zijn Vader beproefd? 

3. Heb je God de Vader  lief? Hoe? Waarom (niet)? 
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2 UW LIEFDE VOOR UW HEILIGE GEEST 

Lezen: Johannes 14:15-31 

(Lukas vertelt:) En de engel (Gabriël) antwoordde en zei tegen 

haar (Maria): De Heilige Geest zal over u komen en de kracht 

van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het 

Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd 

worden...En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was en 

Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel 

geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neer-daalde in 

lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit 

de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn 

welbehagen...Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug 

van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn 

geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de 

duivel...(Lukas 1:35; 3:21,22; 4:1,2) 

 (Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Die (de Heilige Geest) zal 

Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het 

u verkondigen. (Johannes 16:14) 

Jezus heeft Zijn Heilige Geest volmaakt lief. Niet alleen omdat 

Hij tot de liefdesgemeenschap van de Drieënige God behoort, 

maar ook omdat de Heilige Geest op Hem rust en Hem 

vervult als de Zoon des mensen, als echt mens, als de Messias 

van Israël: de Gezalfde van de HEERE, gezalfd met de Heilige 

Geest. Jezus heeft Zijn liefde voor Zijn Geest niet letterlijk 

uitgesproken, maar Zijn liefde voor Hem blijkt uit hoe Hij over 

Hem en Zijn werk spreekt. Dat behoeft ons niet te ver-
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wonderen, want vanaf Zijn prille levensbegin in de moeder-

schoot van Maria is de Heilige Geest van God bij Hem 

geweest en heeft Hij in Hem gewoond. Jezus is niet uit Jozef 

en Maria geboren, maar uit de Heilige Geest en Maria. Hij 

heeft altijd uit en door de Heilige Geest geleefd en gewerkt. 

Op ongeveer dertigjarige leeftijd doopt Johannes de Doper 

Hem in water en doopt Zijn Vader Hem in de Heilige Geest 

Die in lichamelijke gedaante op Hem neerdaalt (Lk.3:22). 

Jezus ontvangt de Geest in volheid, ‘zonder maat’ (Joh.3:34), 

en wordt toegerust met alle gaven van Zijn Geest voor Zijn 

bediening als Messias. Vol van de Geest leidt Die Hem naar de 

woestijn om verzocht te worden door de duivel, om die te 

overwinnen. Deze eerste ontmoeting en overwinning be-

vestigt dat Jezus gekomen is om de werken van de duivel te 

verbreken (1 Joh.3:8). In de synagoge van Nazareth pro-

clameert Hij vanuit de profetie van Jesaja dat de Geest van de 

HEERE op Hem rust, omdat Hij Hem gezalfd heeft (Lk.4:16-

21). Later zegt Hij tegen de Farizeeën dat Hij door de Heilige 

Geest duivels uitwerpt (Mt.12:28). Jezus spreekt en richt 

tekenen van het Koninkrijk op door Zijn Geest. Hij offert Zijn 

leven op het kruis en Hij staat op uit de dood door Zijn Geest 

(Hebr.9:14; Rom.8:11). Na Zijn opstanding geeft Hij  aan Zijn 

apostelen opdrachten door de Heilige Geest (Hand.1:2). De 

Geest is Zijn  Helper! Daarom kan Hij vol liefde over de Heilige 

Geest en Zijn werk spreken. Hij gaat terug naar de hemel, 

maar Hij belooft een andere Trooster (letterlijk: ‘erbij 

geroepene’ om te helpen) te zenden, Die bij Zijn leerlingen 
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blijft tot in eeuwigheid, Die in hen woont (Joh.14:16,17). 

Jezus blijft hen helpen vanuit de hemel en de Heilige Geest 

zal hen helpen op aarde: ‘twee samenwerkende Hulp-

verleners’ (P.H.R. van Houwelingen). Jezus zal om de komst 

van de Geest voor hen bidden en de Vader zal Hem zenden in 

Jezus’ Naam. Hij zal Jezus’ leerlingen  onderwijzen en Zijn 

onderwijs in herinnering brengen (Joh.14:26), van Jezus 

getuigen en hen tot Zijn getuigen maken (Joh.15:26; 

Hand.1:8), de Godvijandige wereld overtuigen van zonde, 

gerechtigheid en oordeel (Joh.16:7-11), hun de weg wijzen in 

heel de waarheid en toekomstige dingen hun verkondigen 

(Joh.16:13) en Jezus grootmaken door hen in Zijn volheid te 

laten delen (Joh.16:14,15). Heere Jezus, hoe groot is Uw 

liefde voor Uw Heilige Geest! Ook  voor Uw volgelingen, voor 

wie U Uw Heilige Geest volmaakt liefhebt, in hun plaats!  Wat 

een genade van U! Amen. 

Gebed 

Heere Jezus, dank U voor Uw grote liefde voor Uw Heilige 

Geest. Geef dat wij Hem liefhebben en Hem in ons en door ons 

laten werken, tot eer van U en tot zegen van velen, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus en de Heilige Geest? 

2. Is er verschil met de relatie: God de Vader en de Geest? 

3. Heb je de Heilige Geest lief? Hoe? Waarom (niet)? 
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3 UW LIEFDE VOOR UW SCHEPPING 

Lezen: Johannes 1:1-18 

(Johannes schrijft:) Alle dingen zijn door het Woord gemaakt 

en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In 

het Woord was het leven en het leven was het licht van de 

mensen. (Johannes 1:3,4) 

(Johannes schrijft:) Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat 

de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem 

gelooft, wordt niet veroordeeld...(Johannes 3:17,18) 

(Jezus zegt tegen de Farizeeën:) Hebt u niet gelezen dat Hij 

Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk 

en vrouwelijk gemaakt heeft: Daarom zal een man zijn vader 

en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die 

twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, 

maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de 

mens dat niet scheiden. (Mattheüs 19:4-6) 

God heeft  de hemel en  de aarde geschapen door Zijn 

machtswoord: ‘Laat er licht zijn! Er was licht (Gen.1:3). Op 

alle scheppingsdagen klinkt Zijn Woord en dit Woord is Jezus 

als het eeuwige Woord van God: ‘Alle dingen zijn door het 

Woord gemaakt en zonder dit Woord is geen ding gemaakt 

dat gemaakt is’. Jezus als het Woord is de levensbron en de 

lichtbron van de hele schepping. Paulus zegt later in Athene 

dat God zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft 
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en dat alle mensen in Hem leven, bewegen en bestaan 

(Hand.17:25,28); en dat is in Jezus als Zijn Woord. Hij is met 

God de Vader en met God de Heilige Geest Schepper van 

hemel en aarde. Daarom is de schepping ook Zijn schepping 

en die heeft Hij volmaakt lief als Zijn eigen werk.  

Na de zondeval in het paradijs, waardoor de wereld verloren 

ligt in zonde en schuld en de schepping zucht onder ver-

gankelijkheid (Rom.8:20), komt Jezus  als de Redder van Zijn 

schepping. Hij is de Zaligmaker van de wereld (Joh.4:42; 1 

Joh.4:14); niet alleen van de mensenwereld, maar ook van de 

geschapen werkelijkheid. Eenmaal wordt Zijn schepping 

hersteld en voltooid: een loflied tot Zijn eer. Daarvoor is Hij 

mens geworden en gestorven op het kruis. Daaruit blijkt Zijn 

grote liefde voor verloren mensen en voor Zijn verloren 

schepping. Hij is gekomen om te redden uit totale ver-

lorenheid en te brengen tot eeuwige heerlijkheid: ‘Opdat 

ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 

leven heeft’ en ‘de wereld door Hem behouden zou worden’.  

Jezus heeft het huwelijk als scheppingsinstelling lief: het 

huwelijk tussen één man en één vrouw, als een lichamelijke, 

psychische en geestelijke eenheid die niet verbroken mag 

worden. Daarom herhaalt en verdiept Hij het zevende gebod:  

‘Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te 

begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft’ 

(Mt.5:28). Het bruiloftsfeest in Kana redt Hij door water in 

wijn te veranderen. Daarin openbaart Hij Zijn heerlijkheid en 

richt Hij een teken op van Gods Koninkrijk (Joh.2:1-11). 
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De rustdag - de kroon van Gods scheppingswerk -  heeft Jezus 

lief. Naar Zijn goede gewoonte gaat Hij op de dag van de 

sabbat naar de synagoge om daar Zijn Vader te aanbidden 

(Lk.4:16). Hij gaat anders met de sabbat om dan de meeste 

van Zijn volksgenoten voor wie hij een afgod is geworden; 

een dag van regels. Ze nemen Jezus kwalijk dat Hij op de 

sabbat goed doet: mensen geneest (Lk.4:31-37; 6:6-11) en 

dat Zijn leerlingen aren plukken. Maar als de Messias is Hij de 

Heere, ook van de sabbat (Mt.12:8). Geen slaaf van de 

rustdag, maar de Meester ervan en daarmee mag doen wat 

goed is voor zijn doel – dat van de Wetgever : rust geven aan  

vermoeide mensen. Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde voor 

Uw schepping: voor hemel en aarde, voor de mensen: man 

en vrouw, voor het huwelijk en voor de wekelijkse rustdag en 

voor alles wat bij Uw schepping behoort! We danken, loven 

en aanbidden U, amen. 

Gebed 

Dank U, Heere Jezus, voor Uw grote liefde voor Uw schepping. 

Geef dat we haar  liefhebben, door Uw Geest, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ liefde voor de 

schepping? 

2. Waarom wordt Zijn liefde vaak beperkt tot de mensen die 

God geschapen heeft? 

3. Heb je Zijn schepping lief? Hoe? Waarom (niet)? 
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4 UW LIEFDE VOOR UW VOLK ISRAЁL 

Lezen: Lukas 15:11-32 

(De engel zegt tegen Jozef:) ...Jozef, zoon van David, wees niet 

bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar 

ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren 

en u zult Hem de Naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk 

zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:20,21) 

(Jezus zegt tegen de Kananese vrouw:) Ik ben alleen maar 

gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. 

(Mattheüs 15:24) 

(Jezus klaagt over Jeruzalem:) Jeruzalem, Jeruzalem, u die de 

profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe 

vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze 

waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar 

vleugels; maar u hebt niet gewild! (Mattheüs 23:37) 

(Paulus schrijft aan Christus’ gemeente in Rome:) En zo zal 

heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser 

zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van 

Jakob. (Romeinen 11:26) 

Jezus is de beloofde en gekomen Messias van Israël, de 

Koning uit het huis van David, tot zegen voor alle volken. Vóór 

Zijn geboorte zegt de engel Gabriël tegen Maria: ‘... en God, 

de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij 

zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en 

aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen’ (Lk.1:32,33) en de 
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engel tegen Jozef: ‘Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun 

zonden’. Na Zijn geboorte zegt de engel tegen  de 

herders:...’Want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor 

heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u  in de stad 

van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere’ 

(Lk.2:10,11). Met ‘Zijn volk’ en ‘heel het volk’ wordt Israël, het 

Joodse volk, bedoeld, waar de heidenen later bij komen. 

Jezus’ bediening en die van Zijn leerlingen beperkt zich tot ‘de 

verloren schapen van het huis van Israël’ (Mt.10:5,6). Jezus 

komt tot het Zijne (Joh.1:11). Na Zijn opstanding geeft Jezus 

aan Zijn apostelen de grote opdracht om alle volken tot Zijn 

leerlingen te maken (Mt.28:19). 

Vol liefde, met hart en ziel, geeft Jezus zich aan Israël, Zijn 

volk. Dag in dag uit wijdt Hij zich aan de verkondiging van het 

Evangelie van het Koninkrijk van God: ‘De tijd is vervuld en 

het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof 

het Evangelie’ (Mk.1:14,15). Hij geeft onderwijs over het 

Koninkrijk door middel van vele gelijkenissen, die gericht zijn 

op Zijn volk. In de bekende gelijkenis van de vader met zijn 

twee verloren zonen heeft hij met de verloren zoon de 

tollenaren en de openbare zondaren op het oog en met de 

oudste zoon de Schriftgeleerden en Farizeeën, die niet blij 

zijn met de bekering van de eerstgenoemden. Jezus bevestigt 

Zijn prediking en onderwijs over het Koninkrijk van God met 

wonderen en tekenen: genezing van zieken, bevrijding van 

gebondenen en opwekking van doden. Zo komt Gods 

Koninkrijk tot Israël, Zijn volk (Mt.12:28), maar door ongeloof 
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en onvruchtbaarheid kan het van Israël weggenomen worden 

(Mt.21:43). Over de onwil van Zijn volk om Hem als de be-

loofde Messias te aanvaarden heeft Jezus geklaagd en 

gehuild. Bij Zijn intocht in Jeruzalem ziet Hij de stad en huilt  

over haar: ‘Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onder-

kennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen 

voor uw ogen’. Daarna kondigt Hij de verwoesting van de stad 

aan, die in het jaar 70  plaats vindt (Lk.19:41-44). Jezus’ 

grootste liefdesdaad voor Israël is dat Hij voor  Zijn volk de 

vervloekte kruisdood sterft (Joh.11:49-52). Na Zijn opstanding 

geeft Hij aan Zijn apostelen de opdracht om hun Evangelie-

verkondiging te beginnen in Jeruzalem, de bloedstad 

(Lk.24:47; Hand.1:8). Eenmaal zal heel Israël zalig worden 

door Hem, de Verlosser uit Sion. Hij heeft Zijn volk lief tot het 

tot Gods bestemming komt: een licht voor alle volken. Heere 

Jezus, hoe groot is Uw liefde voor Israël, Uw volk! Geprezen 

Uw heilige Naam! Amen. 

Gebed 

Messias van Israël, dank U voor Uw grote liefde voor Uw volk. 

Geef dat wij U volk zullen liefhebben, uit genade, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ liefde voor Israël? 

2. Waaruit blijkt Zijn liefde voor de heidenvolken? 

3. Heb je Israël als volk van God lief? Hoe? Waarom (niet)? 
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5 UW LIEFDE VOOR UW VRIENDEN 

Lezen: Johannes 18:1-11 

 (Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Niemand heeft een grotere 

liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn 

vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. 

(Johannes 15:13,14) 

(Paulus schrijft aan de gelovigen in Rome:) Want toen wij nog 

krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor 

goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand 

voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft 

iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God 

echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor 

ons gestorven is toen wij nog zondaars waren...Want als wij, 

toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood 

van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden 

door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. (Romeinen 5:6-10) 

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur 

gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de 

Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij 

liefgehad had, liefgehad tot het einde. (Johannes 13:1) 

Jezus heeft als de Messias van Israël Zijn volk lief, in het 

bijzonder Zijn vrienden en vriendinnen: allen die Hem 

aangenomen hebben, die Hij macht heeft gegeven kinderen 

van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die uit 

God geboren zijn (Joh.1:12,13). Tot hen behoren Maria en 



 

22 
 

Jozef, Zacharias en Elizabeth met Johannes de Doper, Simeon 

en Anna, Zijn twaalf en zeventig leerlingen die Hij uitzendt, 

Jozef van Arimathea en Nicodemus, de vrouwen onder wie 

Maria Magdalena en de Samaritaanse vrouw, de 

honderdtwintig leerlingen in de bovenzaal te Jeruzalem, de 

drieduizend bekeerlingen op de Pinksterdag en allen die door 

het getuigenis van de apostelen tot bekering en geloof zijn 

gekomen door de eeuwen heen tot vandaag toe; een grote 

menigte die niemand tellen kan. Van velen zijn de namen bij 

ons onbekend, maar niet bij God (2 Tim.2:19). Ze kunnen 

allen  getuigen van Jezus’ grote liefde voor hen. 

Jezus’ eerste vrienden zijn de twaalf leerlingen die Hij uitkiest, 

roept en uitzendt (Mk.3:13-19). Ze zijn voortdurend bij Hem, 

zien Zijn voorbeeld, ontvangen Zijn onderwijs en zijn oor- en 

ooggetuigen van alles wat Jezus zegt en doet. Daarin ervaren 

ze Zijn liefde voor Zijn Vader, voor de mensen en voor 

henzelf. Wat een   voorrecht, maar ook wat een  verant-

woordelijkheid! Jezus toont hun Zijn liefde in Zijn trouw en 

geduld! Hij wijst hen terecht (Mt.17:17; Mk.10:38-40; 

Lk.9:55,56;  enz.), maar niet af. Hij wast hun voeten (Joh.13) 

en bepleit voor hen een vrijgeleide in  Gethsemané, wanneer 

Hij gevangen genomen wordt (Joh.18:8). Na Zijn opstanding 

verschijnt Hij op dezelfde dag nog aan hen en in het bijzonder 

aan Petrus die Hem verloochend heeft. Hij herstelt hem in 

zijn bediening en gebruikt hem op de Pinksterdag (Hand.2) en 

daarna. Jezus’ grootste liefdesdaad voor Zijn vrienden is dat 

Hij Zijn leven voor hen geeft op het kruis van Golgotha. Hij 
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brengt Zijn eigen woorden in praktijk: ‘Niemand heeft een 

grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft 

voor zijn vrienden’. Paulus werkt deze grote liefde van Jezus 

uit, wanneer hij schrijft dat Jezus op Gods tijd gestorven is 

voor mensen zonder geestelijke kracht, voor goddelozen, 

zondaars en vijanden. Dat is een hoge uitzondering, want 

voor een rechtvaardige en voor de goede mens wil iemand 

mogelijk sterven, maar niet voor goddelozen en vijanden. Dat 

heeft Jezus gedaan! Wat een wonder van genade! En Jezus 

heeft de Zijnen lief tot het einde: tot Zijn kruisdood én tot de 

komst van Gods Koninkrijk in volle openbaring en 

heerlijkheid. Zijn liefde voor hen is volmaakt en eeuwig! 

Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde voor Uw vrienden! Daar 

mogen we ons over verwonderen, U daarvoor danken, loven 

en aanbidden, nu en voor eeuwig, amen. 

Gebed 

Dank U, Heere Jezus, voor Uw  grote liefde voor Uw vrienden 

en voor ons. Geef dat we die beantwoorden met wederliefde, 

door de kracht van Uw Heilige Geest, uit genade, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Weet je nog meer over Jezus’ liefde voor Zijn vrienden? 

2. Is er verschil in de maat van Zijn liefde, omdat we lezen 

over ‘de discipel die Hij liefhad’ (Joh.19:26)? 

3. Ken je Jezus’ liefde? Hoe? Waarom (niet)? 
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6 UW LIEFDE VOOR UW VIJANDEN 

Lezen: Mattheüs 5:43-48 

(Lukas vertelt:) En allen in de synagoge (van Nazareth)... 

stonden op, dreven Hem (Jezus) de stad uit en brachten Hem 

op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om 

Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij liep midden tussen 

hen door en ging weg. (Lukas 4:28-30) 

Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer 

opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor 

de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het 

bloed van deze Rechtvaardige (Jezus). U moet maar zien. En 

heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen 

over ons en over onze kinderen.. nadat hij Jezus gegeseld had, 

gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. (Mattheüs 27:24-

26) 

En Jezus zei (op het kruis): Vader, vergeef het hun, want zij 

weten niet wat zij doen...(Lukas 23:34) 

Jezus heeft grote liefde getoond voor Zijn vrienden, maar ook 

voor Zijn vijanden: voor vijanden die Hij tot vrienden heeft 

gemaakt, bijvoorbeeld Saulus van Tarsus (Hand.9), én voor 

vijanden die dat zijn gebleven. Na Zijn geboorte is er de haat 

van koning Herodes die Hem wil doden (Mt.2) en na Zijn 

optreden in de synagoge van Nazareth staan de bezoekers 

op, drijven Hem de stad uit naar de top van de berg waarop 

de stad gebouwd is en willen Hem van de steilte afwerpen, 
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maar Jezus loopt midden tussen hen door en gaat weg. Hij 

wordt wonderlijk door Zijn Vader bewaard. Vaak lezen we in 

de Evangeliën dat de leiders van het volk plannen maken om 

Jezus te doden (Mt.12:14; 26:4;  Mk.3:6; 11:18; Lk.19:47; 

Joh.5:16; 7:19,25; 8:37,40; 11:53). Jezus als het Licht van de 

wereld wordt door de duisternis niet geduld.  Zijn licht moet 

uitgedoofd worden en dat gebeurt voor korte tijd,  wanneer 

Zijn uur gekomen is (Mt.26:45), op Gods tijd. Na Jezus’ 

opwekking van Lazarus uit de dood en Zijn Koninklijke intocht 

in Jeruzalem ontlaadt  de vijandschap tegen Jezus zich. De 

leiders willen niet alleen Jezus, maar ook Lazarus doden 

(Joh.11:53; 12:10). Ze krijgen daarbij hulp van een leerling van 

Jezus: Judas (Mt.26:14-16). Jezus wordt gevangen genomen 

en de hoge raad veroordeelt Hem ter dood wegens 

godslastering (Mt.26:57-66). Daarna moet Jezus terechtstaan 

voor de Romeinse stadhouder en voor koning Herodes, die 

Hem onschuldig verklaren, maar wel laten mishandelen en 

bespotten. Wanneer Pilatus het volk voor de keus stelt Jezus 

óf Barabbas, kiest het volk de laatste en  schreeuwt het: ‘Laat 

Jezus gekruisigd worden’! De verantwoordelijkheid voor 

Jezus’ dood neemt het volk  voor  eigen rekening en die van 

hun kinderen. Daarna laat Pilatus Jezus geselen en geeft hij 

Hem over aan de soldaten   voor Zijn kruisiging. Tot op het 

kruis toe ervaart Jezus de vijandschap van het volk en zijn 

leiders en van hen die met Hem gekruisigd zijn, maar Hij bidt: 

‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’. Hij 

vervult Jesaja’s profetie dat Hij voor de overtreders gebeden 
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heeft (53:12) en Hij brengt Zijn eigen woorden in praktijk: 

‘Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed 

aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u 

vervolgen’. In het bijzonder blijkt Zijn liefde voor Judas, Zijn 

leerling, die Zijn verrader wordt. Hij verdraagt hem niet alleen 

drie jaar in de kring van Zijn leerlingen, maar Hij waarschuwt 

hem ernstig voor zijn daad van verraad. Aan de paasmaaltijd 

wijst Hij hem aan door te zeggen: ‘Wie de hand met Mij in de 

schotel indoopt, die zal Mij verraden’ en Judas’ vraag 

beantwoordt  met: ‘U hebt het gezegd’: ‘dat zijn jouw 

woorden’ (Mt.26:23,25). Voor Judas moet het duidelijk zijn 

geweest dat Jezus op de hoogte is van zijn plan.  Bij Zijn 

gevangenneming in Gethsemané zegt Jezus  tegen hem: 

‘Vriend, waarvoor bent u hier?’ (Mt.26:49) ‘Verraadt u de 

Zoon des mensen met een kus?’ (Lk.22:48). Een laatste, 

liefdevolle oproep tot  bekering, maar tevergeefs. Heere 

Jezus, hoe groot is Uw liefde voor Uw vijanden! Amen. 

Gebed 

Messias van Israël, dank U voor Uw liefde voor Uw vijanden. 

Geef dat we Uw liefde mogen navolgen, uit genade, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Weet je nog meer over Jezus’ liefde voor Zijn vijanden? 

2. Waarom heeft deze liefde niet meer tot bekering geleid? 

3. Heb jij je vijanden lief? Hoe? Waarom (niet)? 
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7 UW LIEFDE VOOR UW KONINKRIJK 

Lezen: Markus 1:1-28 

(Markus vertelt:)... ging Jezus naar Galilea en predikt het 

Evangelie van het Koninkrijk van God en Hij zei: De tijd is 

vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u 

en geloof het Evangelie. (Markus 1:14,15) 

 (Jezus zegt tegen de Farizeeën:) Maar als Ik door de Geest 

van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij 

u gekomen. (Mattheüs 12:28) 

(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) En Ik beschik u het 

Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, opdat 

u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen 

zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. (Lukas 22:29,30) 

Jezus heeft het Koninkrijk van God lief. Zijn Vader heeft dat  

aan Hem gegeven. Eenmaal zal Hij dat aan Hem teruggeven, 

wanneer Hij alle machten heeft overwonnen (1 Kor.15:24).  In 

Zijn prediking en onderwijs staat het Koninkrijk van God 

centraal en tekenen ervan richt Hij op: genezing van zieken, 

bevrijding van gebondenen en opwekking van doden. En dat 

geldt ook voor Zijn apostelen. Jezus spreekt over het Konink-

rijk van God en over het Koninkrijk der hemelen; twee 

benamingen voor dezelfde zaak. Zijn volksgenoten spreken 

over het Koninkrijk der hemelen, omdat ze de Naam van God 

uit eerbied niet willen gebruiken. Mattheüs, die zijn Evangelie 

voor hen schrijft, spreekt daarom meestal over het Koninkrijk 
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der hemelen. Het is uit de hemel afkomstig en bestemd voor 

de aarde. Jezus spreekt over het Koninkrijk van Zijn Vader 

(Mt.26:29), maar ook over Zijn eigen Koninkrijk (Mt.16:28). 

Zoals de eerste Adam met God mee regeerde over de aarde, 

zo regeert Jezus als de tweede Adam mee met Zijn Vader, 

maar Zijn Koningschap overtreft dat van Adam (vgl. Ps.8:4-9 

en Hebr.2:6-9). Daarom spreekt het Nieuwe Testament vaak 

over het Koninkrijk van God en over dat van Jezus, de 

Messias, naast elkaar (Ef.5:5). Ze regeren samen 

(Openb.3:21). Het thema ‘Koninkrijk van God’ behoort tot de 

toekomstverwachting van Israël; geworteld in de profetieën 

en psalmen van het Oude Testament. Het Koninkrijk van God 

betekent dat de God van hemel en aarde Koning is en Koning 

wordt. Zijn Koningschap omvat hemel en aarde en is tegen-

woordig én toekomstig. In Jezus’ komst op aarde is het 

Koninkrijk van God dichtbij gekomen. Hij verkondigt en 

onderwijst het – denk aan Zijn vele gelijkenissen over het 

Koninkrijk van God –  Hij richt tekenen van het Koninkrijk op,  

vormt  een gemeenschap  van leerlingen om zich heen als 

Koning en legt het fundament van Zijn Koninkrijk door Zijn 

verzoeningsdood op het kruis en door  Zijn opstanding uit de 

doden. Na Zijn opstanding zegt Hij: ‘Mij is gegeven alle 

(Konings)macht in hemel en op aarde’ (Mt.28:18). Hij heeft 

nu wettig het Koningschap ontvangen uit de handen van Zijn 

Vader; niet op onwettige wijze  waartoe de duivel Hem pro-

beerde te verleiden (Mt.4:8-10); een Koningschap zonder het 

offer van het kruis. Bij Zijn hemelvaart bestijgt Hij Zijn troon 
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en op Pinksteren stort Hij Zijn Geest over Zijn Gemeente  uit 

als Zijn eerste regeringsdaad. Jezus is een verborgen Koning 

voor de wereld – ‘Hij regeert vanaf het kruis’ - maar niet voor 

de gelovigen: ‘Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer 

gekroond’ (Hebr.2:9). Zijn Koningschap is een strijdend 

Koningschap: ‘Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden 

onder Zijn voeten heeft gelegd’ (1 Kor.15:25) en eenmaal 

gebeurt dit (Openb.19:20; 20:10,14). Jezus’ Gemeente is 

gestalte, voorschot en voorbode, commandopost en uitval-

basis van Zijn Koninkrijk op aarde. Met Hem mogen we 

strijden voor de volle openbaring van Zijn Koninkrijk bij Zijn 

terugkomst in heerlijkheid en tegen het rijk van satan, Zijn 

tegenstander, in Zijn Naam, door de kracht van Zijn Heilige 

Geest. Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde voor Uw 

Koninkrijk! Leve U,  Koning Jezus! Halleluja! Amen. 

Gebed 

Dank U, heilige en liefdevolle Koning, voor Uw  liefde voor Uw 

Koninkrijk. Geef dat we onderdanen van U mogen zijn en U 

dienen uit liefde en dankbaarheid, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt het Nieuwe Testament nog meer over Gods 

Koninkrijk? 

2. Wat is de relatie tussen de tegenwoordigheid en de 

toekomst van Zijn Koninkrijk ( het ‘reeds’ en ‘nog niet’)? 

3. Ben je een onderdaan van Hem en dien je Hem? Hoe? 
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8 UW LIEFDE VOOR UW GEMEENTE 

Lezen: Efeziërs 5:18-33 

(Jezus zegt Petrus:) En Ik zeg u ook dat u Petrus bent en op 

deze petra zal Ik Mijn Gemeente bouwen en de poorten van 

de hel zullen haar niet overweldigen. (Mattheüs 16:18) 

 (Paulus zegt tegen de ouderlingen van de gemeente van 

Efeze:) Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden 

waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om 

de Gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door 

Zijn eigen bloed. (Handelingen 20:28) 

(Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze:) Mannen, heb uw 

eigen vrouw lief, zoals ook Christus de Gemeente liefgehad 

heeft en zich voor haar heeft overgeven, opdat Hij haar zou 

heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het 

Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, 

een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar 

dat zij heilig en smetteloos zou zijn. (Efeziërs 5:25-27) 

Jezus heeft Zijn Gemeente lief, want ze is Zijn lichaam (1 

Kor.12:27) en Zijn bruid (Openb.21:9; 22:17). Zijn vrienden 

zijn de eerste leden van Zijn Gemeente-in-wording (zie hfdst. 

5). In Jezus’ prediking en onderwijs staat niet Zijn Gemeente 

centraal, maar de komst van het Koninkrijk van God, waarvan 

Hij de Koning is (zie hfdst.7). Twee keer komt het woord 

‘Gemeente’ (Gr. ekklèsia) in de Evangeliën voor en het 

betekent: elke vorm van vergadering of samenkomst 
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(Hand.19:32, 39, 40). Het komt van het werkwoord ‘uitroep-

en’. In de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt 

het voor de vergadering van Israël gebruikt (Deut.23:1; 

31:30). Jezus gebruikt het voor de gemeenschap van Zijn 

leerlingen rondom Hem. Op de openbaring van de Vader aan 

Petrus dat Hij de Messias is zal Hij Zijn Gemeente bouwen. Hij 

begint daarmee op Pinksteren wanneer door Petrus’ 

verkondiging drieduizend mensen tot bekering en geloof in 

Hem komen en zich in Zijn Naam laten dopen. Bij Zijn eerste 

ontmoeting met Jezus heeft Simon de Griekse naam ‘petros’ 

gekregen, dat betekent een los stuk steen (Joh.1:43). ‘Petra’ 

betekent rotsgrond. Op de rotsbodem van Gods openbaring 

aan Petrus, dat Hij de Messias is, bouwt Jezus Zijn Gemeente 

en de machten van de duisternis zullen haar niet over-

weldigen.  Jezus staat borg voor de toekomst van Zijn 

Gemeente. Hij gebruikt het woord ‘gemeente’ een tweede 

keer voor de wijdere kring dan de twaalven in verband met 

het opzicht over elkaar (18:17). Hoewel Jezus het woord 

‘gemeente’ weinig gebruikt heeft, heeft Hij veel gedaan voor 

de voorbereiding van Zijn Gemeente die op Pinksteren 

ontstaat door de uitstorting van Zijn Geest: de roeping en 

training van Zijn twaalf leerlingen als toekomstige voor-

gangers, Zijn vele onderwijs over en vele tekenen van het 

Koninkrijk van God; bewijzen van Zijn grote liefde voor haar. 

Jezus’ apostelen spreken over die liefde. Paulus zegt bij zijn 

afscheid van de ouderlingen van de gemeente Efeze dat de 

Heilige Geest hen tot opzieners heeft aangesteld ‘om de 
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Gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door 

Zijn eigen bloed’. Het heeft God Zijn Zoon gekost om zich die 

Gemeente te verwerven (Rom.8:32). Petrus stemt daarmee 

in: de Gemeente is vrijgekocht ‘met het kostbaar bloed van 

Christus’ (1 Petr.1:19). Wat een liefde van de Vader en van 

Jezus, Zijn Zoon, voor haar! Aan de gemeente van Efeze 

schrijft Paulus over Christus en Zijn Gemeente dat Hij haar 

heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven tot in de 

dood op het kruis, om haar te heiligen, te reinigen en te 

verheerlijken: om Zijn Gemeente in heerlijkheid voor zich te 

stellen bij Zijn terugkomst. Heere Jezus, hoe groot is Uw 

liefde voor Uw Gemeente! U hebt haar lief tot de bruiloft van 

het Lam (Openb.19:7-9) om dan eeuwig bij elkaar te zijn en 

van elkaar te genieten, amen. 

Gebed 

Bruidegom en Hoofd van Uw Gemeente, dank U voor Uw  

grote liefde voor Uw Gemeente. Geef dat we tot haar mogen 

behoren door het geloof en haar mogen liefhebben, door de 

kracht van Uw Geest, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt het Nieuwe Testament nog meer over Jezus’  

liefde voor Zijn Gemeente? 

2. Is Christus’ Gemeente pas op Pinksteren ontstaan? 

Waarom (niet)? 

3.   Heb je Zijn Gemeente lief? Hoe? Waarom (niet)? 
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9 UW LIEFDE IN UW BEREIDWILLIGHEID 

Lezen: Psalm 40 

(De Hebreeënschrijver zegt:) Daarom zegt Hij (Jezus) bij Zijn 

komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U (God) 

niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereed-

gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet 

behaagd. Toen zei Ik (Jezus): Zie, Ik kom – in de boekrol is over 

Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God...(Hebreeën 10:5-

9) 

Toen Hij  (Jezus) op die plaats (Gethsemané) gekomen was, 

zei Hij tegen hen (Zijn leerlingen): Bid dat u niet in verzoeking 

komt. En Hij verwijderde zich van hen ongeveer een steen-

worp afstand, knielde neer en bad: Vader, als U wilt, neem 

deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de 

Uwe geschiedde. (Lukas 22:40-42) 

Jezus, de Messias van Israël, is bereidwillig om de wil van Zijn 

hemelse Vader te doen, om Zijn opdracht te gehoorzamen en 

Zijn werk uit te voeren. Tegen Zijn leerlingen zegt Hij: ‘Mijn 

voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft 

en Zijn werk volbreng’ (Joh.4:34) en tegen Zijn volksgenoten 

zegt Hij: ‘Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik 

Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden 

heeft. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, 

dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat 

gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil 

van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet 
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en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft en Ik zal hem doen 

opstaan op de laatste dag’ (Joh.6:38-40). God de Vader heeft 

aan Jezus Zijn wil bekend gemaakt en heeft de gelovigen, die 

Hij in Hem uitverkoren had (Ef.1:4), aan Hem gegeven 

(Joh.17:2,6,7,9,11,12,22,24). 

De bereidwilligheid van Jezus als Messias licht op in die van 

David, Zijn voorvader, die zingt: ‘U (God) hebt geen vreugde 

gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt mijn oren 

doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Toen 

zei ik: Zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik vind 

er vreugde in, mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet 

draag ik diep in mijn binnenste’ (Ps.40:7-9). David begrijpt dat 

het de HEERE niet om offers gaat, maar om het doen van Zijn 

wil. Hij heeft hem oren gegeven om aandachtig naar Hem te 

luisteren (Jes.50:4,5). David zegt: ‘Zie, kom’; ‘Hier ben ik om U 

te dienen’. In de boekrol van Gods wet staat geschreven over 

de koning. Hij moet een afschrift van Gods wet maken om er 

voortdurend in te lezen (Deut.17:14-20). David vindt vreugde 

in het doen van Gods wil en hij koestert Gods wet in zijn hart 

(letterlijk: in zijn ingewanden). Zo lief heeft hij de HEERE en 

Zijn geboden. De Hebreeënschrijver ziet deze woorden ver-

vuld in Jezus, de Zoon van David. Hij voert Hem sprekend in. 

Bij Zijn komst in de wereld heeft Jezus gezegd dat God geen 

offers verlangt om Hem gunstig te stemmen. Hij heeft voor 

Hem Zijn lichaam gereed gemaakt als zoenoffer; niet slechts 

Zijn oren. Jezus heeft gezegd: ‘Zie, Ik kom - in de boekrol  (van 

het Oude Testament) is over Mij geschreven – Ik kom om Uw 
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wil te doen, o God’, Mijn Vader! De Hebreeënschrijver heeft 

in Davids woorden de ‘samenspraak van Vader en Zoon 

opgevangen’ (H.R. van de Kamp). Aan Jezus’ menswording 

gaat Zijn bereidwilligheid vooraf en die is van eeuwigheid. 

In Gethsemané toont Jezus Zijn bereidwilligheid in Zijn 

overgave aan de wil van Zijn Vader. Hij bidt: ‘Vader, ...laat 

niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden’. Bij Zijn 

gevangenneming treedt Hij zelf naar voren en laat Hij zich 

gevangennemen. Hij geeft zich vrijwillig in de handen van Zijn 

vijanden (Joh.18:1-12). Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde in 

Uw bereidwilligheid om de wil van Uw Vader te doen! 

‘Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer’ 

(Gezang 49; Hervormde bundel 1938). Amen. 

Gebed 

Dank U, Heere Jezus, voor Uw grote liefde in Uw 

bereidwilligheid om de wil van Uw Vader te doen. Geef ons  

die bereidwilligheid, tot eer van U en tot zegen van onszelf en 

velen met ons, uit genade, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ bereidwilligheid? 

2. Vertelt de Bijbel nog meer over het overleg tussen de 

Vader en de Zoon over de redding van de wereld? 

3. Ben je bereidwillig om Gods wil te doen? Hoe? Waarom 

(niet)? 
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10 UW LIEFDE IN UW MENSWORDING 

Lezen: Lukas 2:1-20 

(Lukas vertelt:) En het geschiedde... dat de  dagen vervuld 

werden dat zij (Maria) baren zou en zij baarde haar 

eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 

de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 

(Lukas 2:6,7) 

(Johannes schrijft:) En het Woord is vlees geworden en heeft 

onder ons gewoond - en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, 

een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader - vol 

van genade en waarheid. (Johannes 1:14) 

(Paulus schrijft aan de gelovigen in Filippi over Christus Jezus:) 

Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof 

beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf 

ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen 

en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een 

mens bevonden, heeft Hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam 

geworden, tot de dood, ja tot de kruisdood. (Filip.2:6-8) 

De eeuwige Zoon van God, Die in de heerlijkheid van Zijn 

Vader verkeerde (Joh.17:5),  wordt mens in onze wereld,  die 

verloren ligt in zonde en schuld en die zucht onder de 

vergankelijkheid (Rom.8:20-22). Hij blijft God en Hij wordt 

mens. Hij voegt het mens zijn toe aan Zijn Godheid. Hij komt 

onder ons wonen om Zijn heilige Vader met de zondige 

mensenwereld te verzoenen. Wat een wonder en wat een 
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liefde – om stil van te worden! Wat heeft U, Heere Jezus, 

bewogen om af te dalen uit Uw hemelse heerlijkheid op deze 

aarde, die omwille van de menselijke zonde en schuld 

vervloekt is (Gen.3:17)? De geboorte van Gods eeuwige Zoon, 

Die van Zijn Vader de Naam Jezus krijgt, wordt door de 

evangelisten Mattheüs en Lukas sober beschreven. Mattheüs 

geeft Zijn stamboom: ‘Jezus Christus, de Zoon van David, de 

Zoon van Abraham’ en vertelt wat er aan Zijn geboorte 

voorafgaat, over de relatie tussen Zijn moeder Maria en Jozef, 

haar aanstaande man (Mt.1). Lukas vertelt hoe de Romeinse 

keizer Augustus moet meewerken om Jozef en Maria in 

Bethlehem te brengen, de stad waar de beloofde Messias 

geboren moet worden (Micha 5:1). De hoogst zwangere 

Maria brengt daar haar eerstgeboren Zoon ter wereld, 

wikkelt Hem in doeken – gebruikelijk in die tijd – en legt Hem 

in de kribbe: een voederbak of voederplaats in een stal - 

tussen de dieren - omdat voor hen geen plaats is in de 

plaatselijke herberg. De eeuwige Zoon van God wordt in 

armoede geboren om anderen rijk te maken (2 Kor.8:9). Er is 

geen plaats voor Hem in Bethlehem, in Israël – Hij moet 

vluchten naar Egypte – in Nazareth (Lk.4), in Jeruzalem en op 

aarde, om voor mensen plaats te maken bij God, Zijn hemelse 

Vader. Vóór Zijn geboorte lijdt Hij in het leven van Jozef en 

Maria en vanaf Zijn geboorte door de vlucht naar Egypte. Aan 

het einde van Zijn leven bereikt Zijn lijden een dieptepunt in 

Zijn kruisdood. De evangelist Johannes spreekt over Gods 

Zoon als het eeuwige Woord, door Wie alles geschapen is. Dit 
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Woord is ‘vlees’ geworden: mens in kleinheid en zwakheid 

tegenover God, Die Geest en almachtig is. Hij heeft het mens 

zijn van Adam ná de zondeval aangenomen, maar zonder 

zonde. Hij heeft onder ons Zijn tent opgeslagen om onder ons 

te wonen. Hij vervult de tabernakel en de tempel. In Hem 

woont God te midden van Zijn volk. Johannes en zijn 

medeleerlingen hebben door het geloof Zijn heerlijkheid 

gezien: een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de 

Vader, vol van genade en waarheid, en uit die volheid hebben 

ze ontvangen genade op genade! Paulus schrijft over Jezus’ 

menswording – hoewel Hij aan God gelijk was en dit niet 

‘uitgebuit’  heeft voor eigen voordeel –   dat Hij zichzelf leeg 

gemaakt heeft door Zijn uiterlijke heerlijkheid af te leggen, 

een slaaf geworden is, zichzelf vernederd heeft en 

gehoorzaam geworden is tot in de kruisdood. Jezus’ leven is 

gericht op Zijn dood tot verzoening. Heere Jezus, wat is Uw 

liefde groot! Aan U alle dank en eer! Amen. 

Gebed 

Dank U, Heere Jezus, voor Uw grote liefde in Uw 

menswording. Geef dat we daarin geloven, ons daarover 

verwonderen en U daarvoor danken en aanbidden, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt de Bijbel nog meer over Zijn menswording? 

2. Waarom moest Gods Zoon mens worden? 

3. Wat betekent Zijn menswording voor jou? Waarom? 
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11 UW LIEFDE IN UW BESNIJDENIS EN TOEWIJDING 

Lezen: Lukas 2:21-40 

(Lukas vertelt:) En toen acht dagen vervuld waren en men het 

Kind besnijden moest, werd Hem de Naam Jezus gegeven, die 

genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot 

ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging (van 

Maria) volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij 

(Jozef en Maria) Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor 

te stellen – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: Al 

wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor 

de Heere genoemd worden – en om een offer te brengen 

volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar 

tortelduiven of twee jonge duiven. (Lukas 2:21-24) 

(Paulus schrijft aan de gelovigen in Galatië:) Maar toen de 

volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, 

geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die 

onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming 

tot kinderen zouden ontvangen. (Galaten 4:4,5) 

Jozef en Maria zijn godvrezende Israëlieten en laten Jezus op  

na Zijn geboorte besnijden. Dit gebeurt naar Gods bevel op 

de achtste dag;  waarschijnlijk omdat  de ergste graad van 

onreinheid van de moeder dan voorbij is en omdat op die dag 

de bloeding bij het kind sneller stopt en het er de minste 

napijn van heeft.  De besnijdenis is een operatieve ingreep 

waarbij bloed vloeit: de voorhuid van het mannelijk 

geslachtsdeel wordt weggenomen. De besnijdenis is het 
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teken van inlijving in het verbond van God met Abraham en 

zijn nageslacht. Jezus als de Zoon van God heeft dit teken niet 

nodig om bij God te behoren. Hij ontvangt het, omdat Hij een 

besneden Israëliet wil zijn. Door Zijn geboorte en door Zijn 

besnijdenis behoort Hij bij Israël, het volk van God. Bij Zijn 

besnijdenis krijgt Jezus Zijn Naam, die  ‘De HEERE redt’ 

betekent. Hij is de Redder van Israël, Zijn volk (Mt.1:21) en 

van de wereld (Joh.4:42; 1 Joh.4:14). Hij redt van het grootste 

kwaad: de zonde met haar gevolgen en Hij brengt tot het 

hoogste goed: de gemeenschap met God en Zijn zegen! 

Na Jezus’ geboorte is Maria veertig dagen onrein, mag ze 

niets heiligs aanraken en ook niet in de tempel komen. 

Daarna moet ze een verzoeningsoffer brengen. Jozef en 

Maria doen dat. Daarna dragen ze Jezus op aan de HEERE, de 

God van Israël en wijden Hem toe aan Zijn dienst. ‘Het gaat 

om de erkenning van Zijn hemelse Vader en om de 

beschikbaarstelling van dit Kind aan Gods dienst en plannen’ 

(J. van Bruggen). Voordat Jozef en Maria Jezus toewijden aan 

de HEERE  brengen ze een offer van twee tortelduiven of 

twee jonge duiven; het offer van de armen, omdat ze geen 

lam kunnen kopen (Lev.12:6-8). De ene duif is voor een 

brandoffer en de andere voor een zondoffer. Als 

wetsgetrouwe Israëlieten onderwerpen Jozef en Maria Jezus 

aan de voorschriften van de wet van Zijn Vader. Bij deze 

toewijding  van Jezus aan God vindt er nog een beschikbaar-

stelling aan de HEERE plaats door Simeon, de profeet. Evenals 

de priester neemt Hij het Kind Jezus in Zijn armen en 
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profeteert over Hem dat Hij een licht voor de heidenvolken 

zal zijn en Israël zal verheerlijken. En Anna, de profetes, komt 

er ook bij staan en ze belijdt Jezus als Heere. Wat een 

gebeurtenis! Jezus wordt toegewijd aan de dienst van Zijn 

Vader, volgens de wet, door de priester en door de profeet! 

Door Simeon: een man uit Juda, en door Anna: een vrouw uit 

de stam van Aser; door heel Israël, door vertegenwoordigers 

van de twee en de tien stammen. Nooit is een Joods Jongetje 

zo opgedragen aan de HEERE en toegewijd aan de God van 

Israël! 

Paulus schrijft dat Jezus ‘geboren is onder de wet, om hen die 

onder de wet waren vrij te kopen’ voor hun aanneming tot 

Gods kinderen. Jezus, hoe groot is Uw liefde om besneden en 

toegewijd te worden om zo één te worden met Uw volk 

Israël, tot zegen van Joden en heidenen, amen. 

Gebed 

Heere Jezus, dank U voor Uw grote liefde in Uw besnijdenis en 

toewijding aan Uw Vader. Geef dat we de betekenis ervan 

begrijpen en er door bemoedigd worden, uit genade, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt de Bijbel verder over besnijdenis en toewijding? 

2. Wat is hun betekenis voor Jezus en voor Jozef en Maria? 

3. Wat betekenen ze voor jou? Hoe? Waarom? 
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12 UW LIEFDE IN UW WACHTTIJD 

Lezen: Lukas 2:40-52 

(Lukas vertelt:) En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in 

de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was 

met Hem. (Lukas 2:40) 

En Hij (Jezus) zei tegen hen (Maria en Jozef): Waarom hebt u 

Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn 

Vader?...En Hij (Jezus) ging met hen mee en kwam in 

Nazareth en was hun onderdanig...En Jezus nam toe in 

wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen’. 

(Lukas 2:49-52) 

De eerste dertig jaar van Jezus’ leven op aarde is voor Hem 

een wachttijd; een voorbereidingstijd op Zijn bediening in 

Israël, Zijn volk, die Hij op ongeveer dertigjarige leeftijd begint 

(Lk.3:23). Op dezelfde leeftijd werd Jozef onderkoning over 

Egypte (Gen.41:46) en David koning over Juda (2 Sam.5:4,5). 

Meer dan Jozef en David is hier: Jezus, Gods Zoon in het 

menselijke vlees, de Messias van Israël! Veel werkers in Gods 

Koninkrijk hebben een wachttijd, een voorbereidingstijd, 

gekend: behalve Jozef en David, ook Mozes, Johannes de 

Doper, Paulus, enz. 

Jezus groeit op in het stadje Nazareth, een onbelangrijke 

plaats in het zuiden van Galilea, het gebied in het noord-

oosten van Israël; ‘het Galilea waar de heidenvolken wonen’ 

(Jes.8:23; Mt.4:13-16).  Nazareth  en Galilea staan niet  hoog 
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aangeschreven bij de volksgenoten die in het zuiden van 

Israël wonen (Joh.1:47). Maar Jezus vervult de profetie 

(Mt.2:23; 4:13-16). Hij komt om te zoeken en te redden wat 

verloren is (Lk.19:10). Jezus groeit op in het gezin van Jozef en 

Maria waar nog meer kinderen zijn: vier broers die Jakobus, 

Joses, Simon en Judas heten. Hij heeft ook zusters, maar hun 

namen worden niet genoemd (Mt.13:55,56). Jezus is de 

eerste Zoon van Maria (Mt.1:25). In dit gezin wordt Hij op-

gevoed en krijgt Hij onderwijs; waarschijnlijk ook in de 

plaatselijke synagoge: het godsdienstige en sociale centrum 

van Nazareth. Vader Jozef is timmerman (Mt.13:55) en Jezus 

zal jong het vak van hem geleerd hebben en dit beroep 

uitgeoefend hebben, totdat Hij met Zijn bediening in Israël 

begint. 

Uit deze dertig jaar vertelt Lukas één belangrijke gebeurtenis: 

Jezus  in de tempel te Jeruzalem. Wanneer Hij twaalf jaar oud 

is, mag Hij met Jozef en Maria mee naar de tempel  voor de 

viering van het Paasfeest: het bevrijdingsfeest van Israël uit 

Egypte. Jezus mag naar de stad van Zijn Vader, naar het huis 

van Zijn Vader en naar het feest van Zijn Vader. Wat een 

vreugde voor Hem en voor Jozef en Maria! Jezus gaat naar de 

tempel en Hij blijft er. Daar zijn leraren die onderwijs geven in 

de wet (thora) van Zijn Vader. Ze doen dat in de vorm van 

vragen stellen en antwoorden geven. Jezus neemt daaraan 

deel en vindt daarin Zijn vreugde. Allen die Hem horen staan 

versteld van Zijn antwoorden. Wat heeft deze jongen van 

twaalf jaar inzicht in de Schriften! Hij leeft in de woorden van 
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Zijn Vader! Tegen Zijn bezorgde ouders, die Hem kwijt zijn en  

terugvinden in de tempel, zegt Hij: ‘Weet u niet dat Ik moet 

zijn in de dingen van Mijn Vader?’ Ze hebben Hem een 

bepaalde vrijheid gegeven (44), maar dat niet beseft. Hun 

onbegrip betekent lijden voor Hem. Maar Hij vernedert zich 

en is Zijn ouders onderdanig. Hun terechtwijzing was niet 

terecht. Jezus moet bezig zijn in de dingen van Zijn Vader en 

daar is Hij in Zijn wachttijd van dertig jaar mee bezig, in het 

bijzonder door Zijn synagoge- en tempelbezoeken. In die 

jaren groeit Hij in wijsheid en in genade bij God en bij de 

mensen. 

Ook tijdens Zijn bediening leert Jezus wachten op Zijn Vader, 

want Hij kan niets doen, tenzij Hij Zijn Vader dat ziet doen 

(Joh.5:19). Hij spreekt over Zijn uur dat nog niet of wel 

gekomen is (Joh.2:4; 7:30; 8:20; 11:6; 12:23; 13:1;17:1; 

Mt.26:45). Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde in Uw wachten 

op de tijd van Uw Vader, tot zegen van ons. Amen. 

Gebed 

Dank U, Heere Jezus, voor Uw wachtende liefde. Geef dat we 

Uw voorbeeld mogen volgen, door Uw Heilige Geest, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Vertelt de Bijbel nog meer over Jezus’ wachten? 

2. Is het wachten voor Hem altijd gemakkelijk geweest? 

3. Heb je ervaring met wachten op God? Hoe? Waarom?  
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13 UW LIEFDE IN UW DOOP 

Lezen: Mattheüs 3:1-17 

(Mattheüs vertelt:) Toen kwam Jezus van Galilea naar de 

Jordaan, naar Johannes, om door Hem gedoopt te worden. 

Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb 

het nodig door U gedoopt te worden en komt U naar mij? 

Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, 

want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te 

vervullen. Toen liet hij het Hem toe. (Mattheüs 3:13-15) 

(Lukas schrijft:) En het geschiedde, toen al het volk gedoopt 

was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de 

hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op Hem 

neerdaalde in lichamelijke gedaante als van een duif. En er 

kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde 

Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen. (Lukas 3:21,22) 

Johannes de Doper, Jezus’ wegbereider, predikt en bedient 

de doop van bekering tot vergeving van zonden. Hij doet dat 

bij de rivier de Jordaan: de grensrivier die toegang geeft tot 

het land Israël; de erfenis die God aan Zijn volk heeft beloofd. 

Voor het in bezit nemen van die erfenis is reiniging nodig. 

Hoeveel Israëlieten zullen dit beseft hebben? Die reiniging is 

ook nodig voor verbondskinderen (!) met het oog op de 

komst van de Messias en Zijn Koninkrijk; om dat Koninkrijk 

binnen te gaan. Aan het begin van Zijn bediening gaat Jezus 

naar Johannes  de Doper toe om door hem gedoopt te 

worden.  Als de Heilige uit God geboren (Lk.1:35), de Zonde-
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loze, heeft Hij deze reiniging niet nodig. Toch wil Hij die 

ondergaan om één met Zijn volk te worden, om Zondedrager 

voor Zijn volk te zijn. Hij wil Zijn volk in alles gelijk worden, 

maar zonder besmet te raken met de zonde. Daarom hebben 

Jozef en Maria Jezus ook laten besnijden en Hem toegewijd 

aan Zijn Vader bij Zijn voorstelling in de tempel. Zo groot is 

Zijn liefde voor zondige mensen! Hij wil in hun plaats gaan 

staan om hun zonden te verzoenen. 

Wanneer Jezus Johannes vraagt om door hem gedoopt te 

worden, weigert hij en wil hij Jezus tegenhouden. Hij zegt: ‘Ik 

heb het nodig door U gedoopt te worden en komt U naar 

mij?’ Johannes erkent Jezus als zijn meerdere van Wie hij het 

niet waard is Zijn sandalen na te dragen. Hij weet dat Jezus 

het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt 

(Joh.1:29,36). Johannes’ reactie op Jezus’ doopverzoek is heel 

begrijpelijk. Maar Jezus antwoordt: ‘Laat het nu gebeuren, 

want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te ver-

vullen’: Gods heilige wil voor Jezus en voor Johannes.  Hij laat 

zich door Jezus overhalen en doopt Hem in de Jordaan. Jezus 

gaat  onder in het water en daarna komt Hij weer naar boven 

uit het water. Zo zal Hij op Goede Vrijdag ondergaan in de 

wateren van de dood en op de Paasmorgen opstaan tot een 

nieuw, onvergankelijk leven. Jezus’ waterdoop beeldt Zijn 

sterven en opstanding af en voorzegt die. En dan gebeurt er  

iets bijzonders. Wanneer Jezus na Zijn waterdoop aan het 

bidden is, gaat de hemel open en daalt de Heilige Geest van 

God op Hem neer in de gedaante van een duif; een duif die 
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na de zondvloed het nieuwe leven aankondigde (Gen.8:11) en 

die als reine  vogel teken van oprechtheid is (Mt.10:16). Met 

Jezus’ komst en werk breekt de heilstijd aan. Hij ontvangt hier 

de doop in de Heilige Geest die Pinksteren afbeeldt en voor-

zegt: de uitstorting van de Heilige Geest op Zijn Gemeente. 

Aan het begin van Zijn bediening rust Zijn Vader Jezus toe 

met Zijn Geest en alle gaven voor het uitoefenen van Zijn 

bediening. Hij ontvangt de Geest in volheid, zonder beperking 

(Joh.3:34). Na Zijn doop  gaat Jezus, ‘vol van de Geest’, naar 

de woestijn om daar door de duivel verzocht te worden 

(Lk.4:1,2). Jezus ontvangt nog meer. Na Zijn tweevoudige 

doop verklaart de Vader Hem Zijn liefde. Hij zegt: ‘Dit is Mijn 

geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!’ Jezus 

ontvangt genade op genade en dat ten goede van Zijn volk 

Israël en van Zijn Gemeente! In Zijn waterdoop, Geestesdoop 

en liefdesverklaring door de Vader zijn Zijn volk en Gemeente 

begrepen. Door het geloof delen ze in de zegeningen ervan. 

Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde! Amen. 

Gebed 

Heere Jezus, dank U voor Uw liefde getoond in Uw doop. Geef 

dat we uit deze rijke zegeningen zullen leven, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ doop? 

2. Wat is de kern van de christelijke  doop? 

3. Wat betekent de water- en Geestesdoop voor je? 
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14 UW LIEFDE IN UW OVERWINNING OVER VERZOEKINGEN 

Lezen: Mattheüs 4:1-11 

(Mattheüs vertelt:) Toen werd Jezus door de Geest weggeleid 

naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En 

nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast kreeg 

Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: 

Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden 

worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De 

mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat 

uit de mond van God komt. (Mattheüs 4:1-4) 

 (Jezus zegt tegen Petrus bij Zijn gevangenneming:) Of denkt u 

dat Ik Mijn vader nu niet kan bidden en Hij zal Mij meer dan 

twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden 

anders de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo 

geschieden moet? (Mattheüs 26:53,54) 

Vanaf Zijn geboorte leeft Jezus in een wereld vol verzoeking. 

Voortdurend  is Hij het mikpunt van de satan, Gods tegen-

stander, die Jezus ten val wil brengen. Deze gebruikt daar 

mensen voor: Jezus’ vijanden. Wanneer Jezus aan het kruis 

hangt, zeggen de voorbijgangers en de overpriesters en 

Schriftgeleerden tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, 

kom dan van het kruis af!...en wij zullen in U geloven’ 

(Mt.27:39-44). Ook een van hen, die met Hem gekruisigd is, 

zegt: ‘Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons’ 

(Lk.23:39). Ook Jezus’ leerlingen brengen Hem in verzoeking: 

bijvoorbeeld Petrus, wanneer hij Jezus bestraft na Zijn eerste 
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lijdensaankondiging: ‘God zij U genadig, Heere, dit zal beslist 

niet met U gebeuren!’ (Mt.16:22) en in de hof van Geth-

semané, wanneer hij voor Jezus wil vechten, zijn zwaard trekt 

en Malchus het oor afslaat (Joh.18:10,11). Na Jezus’ 

wonderen (Joh.6:15) en na Zijn intocht in Jeruzalem zijn er 

momenten waarop het volk Jezus Koning wil maken, maar Hij 

laat dat niet toe. Hij wil Zijn Koningschap  niet vroegtijdig van 

mensen ontvangen, ook niet van de satan (4:8-10), maar uit 

de hand van Zijn Vader na Zijn lijden en sterven, op Zijn tijd. 

Dan kan en zal Hij zeggen: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel 

en op aarde’ (Mt.28:18). Hij grijpt niet vooruit, maar wacht! 

Aan het begin van Zijn bediening wordt Jezus zwaar verzocht 

door de satan; niet in de tuin van Eden zoals Adam en Eva, 

maar in een eenzame woestijn. Vol van de Geest leidt Die 

Jezus naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 

Dat is het plan van Zijn Vader: aan het begin van Zijn 

bediening moet Jezus deze vuurdoop ondergaan om te laten 

zien en te proclameren dat Hij gekomen is om de werken van 

de duivel te verbreken (1 Joh.3:8). Hij is Overwinnaar en zal 

de duivel de kop vermorzelen op Zijn kruis en in Zijn 

opstanding (Gen.3:15). Jezus heeft ongetwijfeld geweten van 

het plan van Zijn Vader om Hem met Gods tegenstander te 

confronteren. Hij onderschat die tegenstander niet, want Hij 

bidt en vast veertig dagen en nachten om zich voor te 

bereiden op de ontmoeting met de boze. Die gaat heel 

gemeen te werk. Hij komt wanneer Jezus honger krijgt. Hij 

doet een appèl op de lichamelijke behoefte van Jezus, zoals 
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bij Eva in het paradijs (Gen.3:6). Hij spreekt Jezus daarbij aan: 

‘Als U Gods Zoon bent’.  Jezus heeft pas uit de mond van Zijn 

Vader  gehoord: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 

welbehagen heb’. De satan daagt Jezus uit om te laten zien 

dat Hij Gods Zoon is. Hij doet dat tot drie keer toe met 

Bijbelwoorden die hij misbruikt. Maar Jezus leeft in de 

Schriften van Zijn Vader en antwoordt satan met andere 

Bijbelwoorden die evenveel gezag hebben. Hij hanteert het 

zwaard van de Geest, dat is Gods Woord (Ef.6:17). Hij zegt: ‘Er 

staat geschreven’ en dan moet hij Jezus laten gaan. Jezus 

heeft overwonnen en de engelen komen en dienen Hem. Wat 

een vreugde voor Hem en voor de engelen! Heere Jezus, hoe 

groot is Uw liefde in Uw overwinning van alle verzoekingen! U 

bent onze krachtbron en voorbeeld! Amen. 

Gebed 

Dank U, Heere Jezus, voor Uw grote liefde in Uw  overwinning 

van alle verzoekingen. Geef dat we in onze verzoekingen 

overwinnen met Uw Woord en door de kracht van Uw Geest, 

amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Ken je nog meer verzoekingen van Jezus? 

2. Was het moeilijk voor Hem om Zijn vele verzoekingen te 

overwinnen? Waarom (niet)? Wat zou het gevolg geweest 

zijn, wanneer Hij aan de verzoekingen had toegegeven? 

3. Ken je ook verzoekingen? Hoe ga je daarmee om? 
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15 UW LIEFDE IN UW BEDIENING 

Lezen: Johannes 13:1-17 

(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) ... maar wie onder u groot 

wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de 

eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn, zoals ook de Zoon des 

mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te 

dienen en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. 

(Mattheüs 20:26-28) 

(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:)...Ik echter ben in uw midden 

als Iemand Die dient. (Lukas 22:27) 

(Johannes vertelt:)...stond Jezus...op van de maaltijd, legde 

Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn 

middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de 

voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de 

linnen doek die Hij om Zijn middel had...Want Ik heb u (Mijn 

leerlingen) een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen 

zoals Ik voor u heb gedaan. (Johannes 13:3-5,15) 

Jezus komt op aarde om te dienen: Zijn Vader in de hemel en 

de mensen op aarde. Hij dient Zijn Vader door Hem te aan-

bidden in geest en waarheid (Joh.4:23,24) en door Zijn wil te 

doen (Joh.6:38-40). Jezus’ hele bediening  vanaf Zijn doop tot 

aan Zijn hemelvaart is  één  dienstbetoon aan Zijn   Vader en 

aan de mensen. Van Hem kan met recht gezegd worden: ‘Zijn 

leven was dienen’. Zijn komst en werk  als de Messias van 

Israël  is voorzegd door de profeet Jesaja: ‘En nu zegt de 
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HEERE, Die zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft 

geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen – maar Israël 

zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt 

worden in de ogen van de HEERE en Mijn God zal Mijn kracht 

zijn. Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn 

om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van 

Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook 

gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te 

zijn tot aan het einde der aarde’ (49:5,6). Jezus’ bediening is 

verticaal, horizontaal en universeel: bestemd voor alle volken 

en mensen op aarde. 

Jezus dient met Zijn leven, dat Hij besteedt in de dienst van 

Zijn Vader en van mensen. Wat zijn de drie jaar van Zijn be-

diening op aarde intensief geweest! Dag in dag uit is Hij bezig 

met dienen. Aan het einde van Zijn bediening brengt Hij Zijn 

leven ten offer voor de verzoening  tussen God en mensen 

door de vreselijke en vervloekte kruisdood. Hij zegt: ‘Ik ben 

de Goede Herder, de goede herder geeft zijn leven voor de 

schapen...daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven 

geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, 

maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven...’ 

(Joh.10:11,17,18).  Zijn levensoffer is Zijn grootste dienst! 

Jezus dient met Zijn woorden: de verkondiging van en het 

onderwijs over het Koninkrijk van God. Hoeveel toespraken 

heeft Hij niet gehouden en hoeveel gelijkenissen heeft Hij 

niet verteld? Hij preekt en onderwijst met gezag en niet zoals 
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de Schriftgeleerden (Mt.7:29). Zijn woorden zijn geest en 

leven (Joh.6:63); levenscheppend en levenwekkend! 

Jezus dient met Zijn daden. Hij richt tekenen op van het 

Koninkrijk van God: Hij vergeeft zonden, Hij geneest zieken, 

Hij bevrijdt gebondenen, Hij wekt doden op, Hij 

vermenigvuldigt broden, Hij stilt stormen, enz. Het Evangelie 

naar Johannes eindigt met Jezus, Die nog veel andere dingen 

gedaan heeft en de wereld kan de boeken daarover niet  

bevatten, ‘maar deze dingen zijn beschreven, opdat u gelooft 

dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te 

geloven het leven zult hebben in Zijn Naam’ (20:30,31; 

21:25). Na Zijn opstanding zet Hij Zijn dienst voort door Zijn 

verschijningen en onderwijs, door Zijn hemelvaart en zegen 

en  door de uitstorting van Zijn Geest. Vanuit de hemel re-

geert  en zegent Hij. Daar leeft Hij om altijd voor de Zijnen te 

bidden. Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde in Uw 

voortgaande bediening! Dank U wel! Amen. 

Gebed 

Heere Jezus, dank U voor Uw liefde in Uw bediening in het 

verleden, in het heden en in de toekomst. Leer ons daaruit te 

leven, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat weet je nog meer over Jezus’ bediening? 

2.Wat zijn de kenmerken van Zijn bediening? 

3. (Be)dient Hij je? Hoe? Waarom (niet)? 
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16 UW LIEFDE IN UW VERKONDIGING 

Lezen: Lukas 4:16-30 

(Markus vertelt:) En nadat Johannes overgeleverd was, ging 

Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het 

Koninkrijk van God en Hij zei: De tijd is vervuld en het 

Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het 

Evangelie (Markus 1:14,15) 

(Mattheüs schrijft:) Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de 

berg op en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen 

bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk 

der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost 

worden... (Mattheüs 5:1-4) 

(Jezus predikt:) Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 

bent en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u en leer van Mij 

dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust 

vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 

(Mattheüs 11:28-30) 

Jezus’ grote liefde voor Zijn Vader en voor mensen komt tot 

uitdrukking in Zijn verkondiging van het Koninkrijk van God: 

Hij is Koning en Hij wordt Koning over Zijn schepping, over 

Zijn volk Israël en de volken, over Christus’ Gemeente, over 

de gelovigen persoonlijk, in alle relaties en situaties. Door Zijn 

komst op aarde is de volle openbaring van Gods Koninkrijk 

dichterbij gekomen: Jezus zelf is de Koning, Hij verkondigt en 
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onderwijst het Koninkrijk, Hij richt tekenen van het Koninkrijk 

op en Hij legt het fundament van het Koninkrijk in Zijn sterven 

en door Zijn opstanding. Hij regeert nu vanuit de hemel: 

zichtbaar voor de gelovigen door het geloof (Hebr.2:9) en 

verborgen voor de ongelovigen. ‘Jezus regeert vanaf het 

kruis’. 

Jezus’ verkondiging van het Koninkrijk heeft een persoonlijke 

spits: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij 

gekomen; bekeer u en geloof het Evangelie!’ en:... ‘Zoek eerst 

het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze 

dingen (eten, drinken, kleren) zullen u erbij gegeven worden’ 

(Mt.6:33). Maar Zijn verkondiging heeft ook een universele 

(wereldomvattende) reikwijdte: ‘Ga dan heen, maak alle 

volken tot Mijn leerlingen, hen dopend in de Naam van de 

Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend 

alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen’ (Mt.28:19). De 

vorm van Jezus’ prediking is niet altijd dezelfde geweest. Na 

verloop van tijd is Hij in gelijkenissen gaan preken vanwege 

de onbekeerlijkheid van Zijn volk (Mt.13:10-17). Die gelijke-

nissen maken de geheimen van het Koninkrijk bekend voor 

Zijn leerlingen die Hem vaak om nadere uitleg vragen,  maar 

ze verbergen de inhoud van het Koninkrijk voor de 

ongelovigen die genoeg hebben aan het mooie verhaal en 

niet verlangen om de betekenis ervan te verstaan. 

Jezus’ verkondiging is uitnodigend. Hij is gekomen om aan de 

armen het Evangelie te verkondigen (Lk.4:18). Tollenaars en 

openbare zondaars komen bij Hem om naar Hem te luisteren 
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(Lk.15:1). Hij nodigt de vermoeiden en belasten om naar Hem 

toe te komen voor rust. Zijn prediking is belovend.  Hij zegt:  

‘En wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen’ (Joh.6:37). 

Zijn bergrede begint Hij met de zaligsprekingen: ‘Zalig zijn de 

armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der heme-

len’. Zijn verkondiging is ook bevelend en vermanend. Hij 

zegt: ‘Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort 

en breed is de weg die naar het verderf leidt en velen zijn er 

die daardoor gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal 

die naar het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden’ 

(Mt.7:13,14). Zijn prediking is vol liefde en daarom vol van de 

laatste ernst: eeuwig wel óf eeuwig wee! Heere Jezus,  hoe 

groot is Uw liefde in Uw verkondiging! Hartelijk dank 

daarvoor! Amen. 

Gebed 

Dank U, Heere Jezus, voor Uw liefde in Uw verkondiging. Geef 

dat we die beantwoorden met bekering en geloof, door het 

werk van Uw Heilige Geest.  Amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Wat zegt het Nieuwe Testament nog meer over Jezus’ 

verkondiging? 

2. Wat is nog meer kenmerkend voor Jezus’ prediking? 

3. Hoe reageer je op Zijn prediking? Waarom? 
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17 UW LIEFDE IN UW VERGEVING 

Lezen: Lukas 15: 11-32 

(Markus vertelt:) En toen Jezus hun geloof (van de vrienden) 

zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u 

vergeven...Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen 

macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de 

verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw 

huis. En hij stond meteen op...  (Markus 2:5,10-12) 

(Jezus zegt tegen Simon de Farizeeër:) Daarom zeg Ik u:  Haar 

zonden (van de zondares), die veel waren, zijn haar vergeven, 

want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven 

wordt, die heeft weinig lief. En Hij zei tegen haar: Uw zonden 

zijn u vergeven...Uw geloof heeft u behouden; ga heen in 

vrede! (Lukas 7:47-50) 

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun (die Hem kruisigden), 

want zij weten niet wat zij doen...En hij (de moordenaar aan 

het kruis) zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw 

Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, 

zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (Lukas 

23:34,42,43) 

De vergeving van zonden neemt in Jezus’ bediening een grote 

plaats in. Zijn leerlingen  leert Hij bidden: ‘En vergeef ons 

onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven’ 

(Mt.6:12). Onze zonden stellen ons schuldig tegenover God 

en de mensen en die schulden moeten betaald worden door 
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onszelf óf door een ander: Jezus Christus. De verticale relatie 

met God en de horizontale relatie met de medemens zijn met 

elkaar verbonden, want Jezus spreekt over ‘zoals ook wij 

vergeven onze schuldenaren’ en Hij laat er nog op volgen: 

‘Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal 

uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven’ (Mt.6:15). 

Hoe kan  een vader zijn kinderen vergeven, die elkaar niet 

willen vergeven? God liefhebben én de naaste liefhebben zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jezus vertelt ver-

schillende gelijkenissen over vergeving: die van de wachtende 

vader met zijn twee verloren zoons en die van de 

onbarmhartige knecht (Mt.18:23-35). In de eerste gelijkenis 

ontvangt de jongste zoon volkomen vergeving nog voordat hij 

gezegd heeft: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en 

tegenover u...’: ‘En toen hij nog ver van hem verwijderd was, 

zag zijn vader hem  en deze was met innerlijke ontferming 

bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en 

kuste hem’. Voordat hij om vergeving gevraagd heeft, krijgt 

hij de kus van vergeving. In de tweede gelijkenis krijgt de 

onbarmhartige knecht kwijtschelding van zijn grote schuld 

van tienduizend talenten, maar weigert hij kwijtschelding van 

honderd penningen aan een medeslaaf. Het gevolg is dat de 

onbarmhartige knecht zijn ontvangen kwijtschelding verliest 

en zijn grote schuld alsnog moet betalen. Jezus voegt daar 

aan toe: ‘Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet 

ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft’. 

Na Zijn opstanding zegt Jezus tegen Zijn leerlingen dat in Zijn 
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Naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden 

gepredikt moet worden, te beginnen bij Jeruzalem’ (Lk.24:47; 

Joh.20:23). Zo belangrijk is vergeving van zonden in de 

prediking! Maar Jezus heeft die niet alleen gepredikt. Hij 

heeft de vergeving van zonden ook metterdaad geschonken: 

aan de verlamde man voordat hij lichamelijk genezen wordt, 

aan de grote zondares die uit dankbaarheid Zijn voeten wast 

en zalft, aan de tollenaar Zacheüs (Lk.19) en aan zoveel 

andere mensen die leerlingen van Hem geworden zijn. Kort 

voor Zijn sterven schenkt Hij vergeving aan die ene 

moordenaar op het kruis die zo dichtbij de dood is. Hij belooft 

hem: ‘Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs 

zijn’. Heere Jezus, hoe groot is Uw vergevende liefde! U 

schenkt zoveel goed: vergeving van zonden en eeuwig leven 

aan mensen, die zoveel kwaad tegen U bedreven hebben. 

‘Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!’ 

Amen. 

Gebed 

Heere Jezus, dank U voor Uw grote, vergevende liefde. Geef 

dat we die mogen kennen en daaruit mogen leven, uit 

genade, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ vergevende liefde? 

2. Waarom legt Jezus zoveel nadruk op onderlinge vergeving? 

3. Geloof je dat je zonden vergeven zijn? Waarom? 
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18 UW LIEFDE IN UW GENEZINGEN 

Lezen: Markus 1:29-45 

(Markus vertelt:) En Hij (Jezus) genas er velen, die er door 

allerlei ziekten slecht aan toe waren en dreef veel demonen 

uit en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem 

kenden. (Markus 1:34) 

(Mattheüs schrijft:) En toen zij (Jezus met Zijn leerlingen) 

overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesaret. En 

toen de mannen van die plaats Hem herkenden, stuurden ze 

bericht rond in heel die streek en brachten allen bij Hem die er 

slecht aan toe waren; en zij smeekten Hem alleen maar de 

zoom van Zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die 

Hem aanraakten, werden gezond. (Mattheüs 14:34-36) 

En Hij (Jezus) riep Zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun 

macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om 

iedere ziekte en elke kwaal te genezen...En als u op weg gaat, 

predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 

Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf 

demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor 

niets. (Mattheüs 10:1,7,8) 

Jezus draagt onze zonden in Zijn lichaam op het kruis  om 

onze zonden te vergeven; deze vergeving is volledig en voor 

eeuwig (1 Petr.2:24). Hij draagt ook onze wonden in Zijn 

lichaam op het kruis om die te genezen; deze genezing kan 

volledig zijn, maar is van tijdelijke aard, omdat we sterven 
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zolang Hij nog niet terugkomt  in heerlijkheid (Mt.8:14-17). 

Van Jezus als Messias was voorzegd dat Hij onze ziekten op 

zich zou nemen en ons leed zou dragen en dat er door Zijn 

striemen voor ons genezing zou zijn (Jes.53:4,5). Wanneer 

Johannes de Doper in de gevangenis eraan twijfelt of Jezus de 

beloofde Messias is, laat Hij hem weten: ‘Blinden worden 

ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden ge-

reinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en 

aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die 

aan Mij geen aanstoot neemt’ (Mt.11:1-6). Jezus verwijst hier 

naar Gods beloften voor de heilstijd van de Messias 

(Jes.29:18; 35:5,6; 61:1). Jezus’ genezingen zijn bevestigingen 

van Zijn prediking en tekenen van Zijn Koninkrijk dat in 

volheid komt. Daarin zullen  geen ziekte en dood meer zijn 

(Jes.33:24; Openb.21:4; 22:2). Jezus brengt de werkelijkheid 

van het Koninkrijk van God dichterbij door Zijn woorden en 

daden (Mt.12:28)! 

Naast algemene berichten in de Evangeliën over  Jezus’ vele 

genezingen komen er ook bijna twintig verslagen van 

genezingen voor waarin mensen nader worden aangeduid: 

van de genezing van Petrus’ schoonmoeder aan het begin van 

Jezus’ bediening (Mk.1:29-31) tot de genezing van Malchus’ 

oor aan het einde van Zijn bediening (Lk.22:49-51). Er zijn 

genezingen bij van mensen die al heel lang ziek waren zoals 

de achtendertigjarige verlamde in Bethesda (Joh.5:1-18), de 

kromgebogen vrouw die al achttien jaar ziek was (Lk.13:10-

17) en de vrouw die al tien jaar bloedvloeiingen had 
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(Mk.5:25-34). Soms is er geloof bij de zieke (Mk.5:25-34) of bij 

zijn vrienden (Mk.2:5), maar lang niet altijd. Jezus is niet 

afhankelijk van het geloof, maar Hij bekroont het geloof wel 

uit genade. Zijn genezingen zijn een zichtbare verkondiging 

van het Koninkrijk van God. 

Jezus schakelt Zijn leerlingen in bij Zijn genezingsbediening. 

Zowel de twaalven als de zeventigen krijgen bij hun 

uitzending volmacht en opdracht om de zieken te genezen 

(Lk.9:1,2; 10:8,9). Na Zijn opstanding belooft Hij aan Zijn 

apostelen: ‘En die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 

volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; ... op 

zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond 

worden’ (Mk.16:17,18). In gehoorzaamheid gaan ze uit om te 

prediken en de Heere werkt mee en bevestigt het Woord 

door de tekenen die erop volgen (Mk.16:20). Jezus’ 

genezingsbediening gaat door, tot vandaag toe! Heere Jezus, 

hoe groot is Uw liefde in Uw vele genezingen! Amen. 

Gebed 

Dank U, Jezus, voor Uw liefde in Uw genezingen. Genees ook 

vandaag zieken, tot eer van U en tot zegen van hen, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt de Bijbel nog meer over genezingen door Jezus en 

door Zijn apostelen? 

2. Waarom werden/worden niet alle zieken genezen? 

3. Heeft Jezus je genezen? Hoe? Waarom (niet)? 
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19 UW LIEFDE IN UW BEVRIJDINGEN 

Lezen: Markus 5:1-20 

(Markus vertelt:) Nu was er in hun synagoge (in Kapernaüm) 

een man met een onreine geest en die schreeuwde: Ga weg! 

Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent u 

gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, 

namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: 

Zwijg! Ga uit hem weg! En de onreine geest deed hem 

stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg... 

Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, 

brachten ze bij Hem (Jezus) allen die er slecht aan toe waren 

en hen die door demonen bezeten waren...En Hij genas er 

velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren en 

dreef veel demonen uit en Hij liet de demonen niet toe te 

spreken, omdat zij Hem kenden. (Markus 1:23-26; 32-34) 

De zeventig (uitgezonden leerlingen) zijn teruggekeerd met 

blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw 

Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de 

satan als een bliksem uit de hemel vallen. (Lukas 10:17,18) 

Jezus’ bevrijdingen zijn verbonden met Zijn genezingen. Vaak 

worden ze in één adem genoemd. Ziekten kunnen een 

demonische oorzaak hebben: een geest van ziekte (Mt.12:22; 

Lk.13:11). Vaak gebruikt Jezus dezelfde woorden voor 

genezing en bevrijding: Hij bestraft de koorts van Petrus’ 

schoonmoeder (Lk.4:39) zoals Hij de onreine demon in de 

synagoge bestraft had (Lk.4:35; vgl. Mt.15:28; Hand.10:38). In 
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Jezus’ bediening zijn genezingen en bevrijdingen te 

onderscheiden, maar niet te scheiden. Beide bevestigen Zijn 

verkondiging van het Koninkrijk van God en zijn tekenen van 

het Koninkrijk: voorschot en  signaal van het Koninkrijk dat 

komt in volle openbaring bij Jezus’ terugkomst in heerlijkheid. 

Ook over Jezus’ bevrijdingen lezen we in de Evangeliën 

algemene berichten dat er velen bevrijd worden (Mt.8:16; 

Mk.1:32-34; Lk.4:40,41). Het lijkt of er bij Jezus’ komst op 

aarde een invasie van boze geesten heeft plaatsgevonden; 

dat satan optreedt als de  aap van God. In elk geval waar 

Jezus verschijnt als het Licht van de wereld  komen de 

werkers van de duisternis te voorschijn. Ze kunnen zich niet 

langer verbergen (Mk.1:21-28). Ze worden door Zijn licht 

ontmaskerd. Naast die algemene berichten zijn er 

getuigenissen over persoonlijke bevrijding: van de bezetene 

van Gadara uit wie Jezus vele boze geesten uitwierp (Mk.5:1-

20), van Maria Magdalena die Jezus bevrijdde van zeven 

demonen (Mk.16:9; Lk.8:2) en van enkelingen van wie Jezus 

een boze geest uitdreef (Mk.1:21-28; 9:14-29; Mt.9:32,33; 

12:22; 15:21-28); zeven verslagen. Bij deze bevrijdingen is er 

soms sprake van geloof bij degenen die Jezus om bevrijding 

vragen (Mk.9:23,24; Mt.15:28), maar niet altijd. Jezus is niet 

afhankelijk van menselijk geloof. Bij de bevrijding van de 

bezetene van Gadara en Maria Magdalena leidt bevrijding tot 

het volgen van Jezus (Mk.5:18-20; Lk.8:2,3). 

Ook bij Zijn bevrijdingen schakelt Jezus Zijn leerlingen in, 

zowel bij de uitzending van Zijn twaalf leerlingen als bij de 



 

65 
 

uitzending van de zeventig leerlingen. Ze krijgen Zijn 

volmacht en opdracht om demonen uit te werpen (Lk.9:1,2; 

10:8,9,17-20). Na Zijn opstanding belooft Jezus aan Zijn 

apostelen: ‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze 

tekenen volgen: In Mijn Naam zullen zij demonen 

uitdrijven...’ (Mk.16:17,18). De apostelen zijn uitgegaan en 

hebben overal het Evangelie van het Koninkrijk verkondigd 

‘en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de 

tekenen die erop volgden’ (Mk.16:20). In het boek 

Handelingen lezen we over bevrijding van gebondenen waar 

Jezus Zijn dienaren voor gebruikt (Hand.8:7; 16:16-18; 19:11; 

enz.). Zijn werk van bevrijding gaat door tot vandaag toe. 

Jezus, hoe groot is Uw liefde, die zovelen ervaren hebben en 

ervaren! Amen. 

Gebed 

Heere Jezus, dank U voor Uw bevrijding van gebondenen. 

Bevrijd vandaag velen tot het volgen van U, in Uw Naam, 

door de kracht van Uw Geest, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over bevrijdingen door Jezus? 

2. Bevrijdt Hij alleen van boze geesten? 

3. Heeft Jezus je bevrijd? Hoe? Waarom (niet)? 
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20 UW LIEFDE IN UW OPWEKKINGEN UIT DE DOOD 

Lezen: Johannes 11:1-46 

En Hij (Jezus) pakte de hand van het kind (het dochtertje van 

Jaïrus) en zei tegen haar: Talitha, koemi! Dat is vertaald: 

Meisje (Ik zeg je), sta op. En meteen stond het meisje op en 

het liep, want het was twaalf jaar...(Markus 5:41,42) 

En Hij (Jezus) ging naar de baar toe (van de jongeman in Naïn) 

en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: 

Jongeman, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en 

begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. (Lukas 

7:14,15) 

En toen Hij (Jezus) dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: 

Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar 

buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en 

zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei 

tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. (Johannes 

11:43,44) 

En Hij (Jezus) riep Zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun 

macht over de onreine geesten om dit uit te drijven en om 

iedere ziekte en elke kwaal te genezen...En als u op weg gaat, 

predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 

Genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op, drijf 

de demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het 

voor niets. (Mattheüs 10:1,7,8) 

Jezus, Gods Zoon, komt naar de aarde en wordt mens om de 
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menselijke zonde en schuld te verzoenen en om alles wat de 

zonde verwoest te herstellen: om het Koninkrijk  van God op 

aarde op te richten, in de levens van mensen in allerlei 

relaties en situaties. Om God, hun Schepper, als Koning te 

gaan erkennen en te dienen uit liefde en dankbaarheid. 

Daarom verkondigt Jezus de komst van Gods Koninkrijk en 

richt Hij tekenen van dat Koninkrijk op. Om die reden 

vergeeft Hij  zonden, geneest Hij zieken en bevrijdt Hij 

gebondenen. Daarom wekt Hij doden op en  door Zijn eigen 

opstanding uit de doden overwint Hij de dood: de straf op de 

zonde (Gen.2:17; Rom.6:23). Hij draagt die straf door zelf te 

sterven op het kruis en op de Paasmorgen staat Hij op uit de 

doden. 

Het twaalfjarige dochtertje van Jaïrus - overste van de 

synagoge, waarschijnlijk in Kapernaüm – wekt Jezus op uit de 

dood. Ze ligt op sterven en haar vader gaat naar Jezus toe en 

vraagt Hem om te komen en haar de handen op te leggen 

voor haar genezing, dat ze mag blijven leven. Zijn geloof 

wordt beproefd door het oponthoud van de genezing van de 

bloedvloeiende vrouw, maar wordt niet beschaamd. Jezus 

zegt: ‘Meisje, sta op!’ en ze staat op en loopt. Deze 

gebeurtenis leidt tot grote ontsteltenis! Jezus is Overwinnaar 

over de dood! 

In het stadje Naïn wekt Jezus de enige zoon van een weduwe 

op die wordt uitgedragen om begraven te worden. Maar 

Jezus raakt zijn baar aan en zegt: ‘Jongeman, Ik zeg u, sta op!’ 
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Hij gaat overeind zitten en praat. Deze opwekking leidt tot 

verheerlijking van God. Jezus overwint opnieuw de dood!  

In Bethanië wekt Jezus Zijn vriend Lazarus - de broer van Mar-

tha en Maria - op die al vier dagen in het graf ligt. Hij roept 

met een luide stem: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ en hij komt 

uit het graf. Deze opwekking leidt bij velen tot geloof in Hem. 

Wanneer Jezus op Golgotha sterft, vindt er een aardbeving 

plaats en worden lichamen van ontslapen heiligen opgewekt. 

Na Jezus’ opstanding gaan ze uit de graven naar Jeruzalem 

waar ze aan velen verschijnen (Mt.27:50-53). Deze op-

wekkingen uit de dood zijn grote wonderen en hebben velen 

Jezus’ liefde doen ervaren. Al deze mensen zijn  echter 

opnieuw gestorven. Alleen Jezus staat op uit de dood en 

sterft nooit meer. Hij leeft tot in alle eeuwigheid 

(Openb.1:18). Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde in Uw 

overwinningen over de dood, tot vandaag toe. Amen. 

Gebed 

Dank U, Overwinnaar over de dood, voor al Uw opwekkingen 

uit de dood. Wek vandaag doden op met het oog op de komst 

van Uw Koninkrijk, door Uw Geest, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over opwekkingen uit de 

dood? 

2. Wat is de betekenis van deze opwekkingen uit de dood? 

3. Geloof je dat dit vandaag kan gebeuren? Waarom (niet)? 
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21 UW LIEFDE IN UW WONDEREN 

Lezen: Johannes 20:24-31 

(Johannes vertelt:) Jezus zei tegen (de dienaars): Vul de 

watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En Hij 

zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de 

ceremoniemeester; en zij brachten het. Toen nu de cere-

moniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden 

was...zei Hij tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor 

en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de 

mindere; u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft 

Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea en 

Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen 

geloofden in Hem...Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn 

discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet 

beschreven zijn in dit boek (het Evangelie naar Johannes), 

maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de 

Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het 

leven zult hebben in Zijn Naam. (Johannes 2:7-11; 20:30,31). 

Jezus: Zijn persoon, komst, leven en werk zijn één groot 

wonder van God, de Schepper van hemel en aarde. Zijn 

persoon: Hij is God en mens in één persoon; het geheim van 

Zijn menswording. Zijn komst: Hij is geboren uit de maagd 

Maria, zonder toedoen van Jozef; het geheim van Zijn 

maagdelijke geboorte. Zijn leven: Hij heeft geleefd zonder 

zonde in een wereld vol verzoekingen; het geheim van Zijn 

volmaakt heilig leven. Zijn werk: Hij heeft als mens gewerkt  
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door de kracht van de Heilige Geest, met Wie Hij vervuld was; 

het geheim van Zijn bediening in de kracht van Zijn Geest. Zijn 

verkondiging, Zijn genezingen, Zijn bevrijdingen, Zijn op-

wekkingen van doden, Zijn andere wonderlijke daden, Zijn 

lijden, sterven, opstanding, verschijningen, hemelvaart, de 

uitstorting van Zijn Geest, de stichting en uitbreiding van Zijn 

Gemeente, Zijn regering vanuit de hemel en Zijn voorbede 

daar, enz. zijn allemaal wonderen. Ze zijn niet vanzelf-

sprekend. Ze gaan het menselijk verstand ver te boven. Met 

David mogen we meezingen: ‘Wonderlijk zijn Uw werken, 

mijn ziel weet dat zeer goed... Daarom, hoe kostbaar zijn mij 

Uw gedachten - en werken MDG -,  o God, hoe machtig groot 

is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels 

zand;...’ (Ps.139:14,17,18). 

Naast het wonder van water in wijn veranderd noemt 

Johannes de wonderen van de spijziging (Joh.6), van Jezus’ 

lopen op het water (Joh.6), van het achterovervallen van de 

soldaten bij Jezus’ gevangenneming (Joh.18) en van de 

wonderbare visvangst (Joh.21). Andere wonderen zijn: de 

visvangst aan het begin van Jezus’ bediening (Lk.5),  de won-

derlijke spijziging van  de vierduizend (Mk.8), het wonder van 

de munt in de vissenbek (Mt.17) en de vervloeking van de 

vijgeboom (Mk.11). De reacties op Jezus’ wonderen zijn 

verschillend: Na de verandering van water in wijn geloven 

Jezus’ leerlingen in Hem en na de eerste wonderbare 

visvangst  valt Petrus voor Jezus neer en zegt: ‘Heere, ga weg 

van mij, want ik ben een zondig mens’. Na de eerste won-
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derlijke spijziging zeggen de mensen: ‘Hij is werkelijk de 

Profeet, Die in de wereld komen zou’ en ze willen Hem met 

geweld Koning maken. Na het wonder van Jezus’ lopen op het 

water verwonderen Zijn leerlingen zich en aanbidden ze Hem  

en zeggen: ‘Werkelijk, U bent de Zoon van God’.  Na het 

terugdeinzen van de soldaten in Gethsemané zeggen ze 

opnieuw dat ze Jezus de Nazarener zoeken en nemen ze Hem 

gevangen. Na de tweede wonderbare visvangst herkennen 

Jezus’ leerlingen hun Meester en eten ze met Hem. Na de 

vervloeking van de vijgeboom geeft Jezus onderwijs over 

gelovig bidden. 

Jezus’ wonderen zijn niet gericht op sensatie, maar op geloof. 

Daar zijn ze voor opgeschreven, ‘opdat u gelooft dat Jezus de 

Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven het 

leven zult hebben in Zijn Naam; overvloedig leven, eeuwig 

leven. Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde in al Uw wonderen! 

U bent alle aanbidding waard! Amen. 

Gebed 

Heere Jezus, dank u voor al Uw wonderen. Geef dat we ze 

geloven, in U geloven en door  U eeuwig leven, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Welke wonderen van Jezus ken je nog meer? 

2. Wat vind je Zijn grootste wonder(en)? 

3. Doet Hij wonderen in je leven? Hoe? Waarom (niet)? 
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22 UW LIEFDE IN UW INSTELLINGEN: DOOP EN AVONDMAAL 

Lezen: 1 Korinthiërs 11:17-34 

(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Ga dan heen, maak alle 

volken  tot Mijn leerlingen, hen dopend in de Naam van de 

Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend 

alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. (Mattheüs 

28:19) 

En Hij (Jezus) nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij 

het en gaf het aan hen (Zijn leerlingen) met de woorden: Dit is 

Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn 

gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het 

gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het 

nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. 

(Lukas 22:19,20) 

Vóór Zijn opstanding spreekt Jezus weinig over de doop die 

Hij zelf niet bedient. Zijn leerlingen doen dat onder Zijn 

leiding en toezicht (Joh.4:1,2); waarschijnlijk dezelfde doop  

als die van Johannes de Doper: van de bekering tot  vergeving 

van zonden met het oog op de komst van het Koninkrijk van 

God. Voor het binnengaan in het Koninkrijk is reiniging nodig. 

Tegen Johannes en Jakobus, de zonen van Zebedeüs, spreekt 

Jezus over Zijn lijdensdoop die Hij zal ondergaan en die zij ook 

zullen ondergaan. Ze zullen dat alleen kunnen door de kracht 

van de Heilige Geest (Mk.10:38,39). Na Zijn opstanding geeft 

Jezus aan Zijn apostelen de grote opdracht om uit te gaan 

naar alle volken, om die leerlingen van Hem te maken zoals  
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zij Zijn leerlingen zijn geworden. Ze moeten de volken onder-

dompelen in water in de Naam van de Vader en van de Zoon 

en van de Heilige Geest; letterlijk: in de richting van die 

Naam, onder Wiens heerschappij ze gebracht worden. Door 

de doop gaan ze bij God en Zijn Koninkrijk behoren, worden 

ze ingelijfd en ingewijd. Tegelijk ontvangen ze onderwijs  over 

alles wat Jezus Zijn apostelen geboden heeft in Zijn prediking 

en onderwijs, bijvoorbeeld in Zijn bergrede (Mt.5-7). Jezus 

stelt hier de christelijke doop in, die teken en zegel is – 

afbeelding en bevestiging –  van de inlijving in Hem – 

gekruisigd, begraven en opgestaan -  en in  Zijn Gemeente, 

tot vergeving van zonden en vernieuwing van het leven; de 

doop als teken van het Koninkrijk van God. Dit alles is/ wordt  

werkelijkheid door het geloof, gewerkt door de Heilige Geest. 

Zo groot is Jezus’ liefde voor Zijn leerlingen, toen en vandaag!  

Het heilig avondmaal als Zijn maaltijd stelt Jezus in tijdens Zijn 

laatste viering van het Paasfeest met Zijn leerlingen. Hij 

neemt het brood – de aanwezige,  ongezuurde matses -– 

spreekt er een lofprijzing over uit, breekt die en geeft die aan 

Zijn leerlingen met de woorden: ‘Dit is Mijn lichaam dat voor 

u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis’. Jezus’ 

leerlingen horen deze woorden voor het eerst en die zullen 

hen verrast hebben.  Jezus staat voor hen en spreekt over Zijn 

lichaam als een offer dat voor hen gegeven wordt. Jezus doet 

hetzelfde met de beker, gevuld met wijn. Hij zegt: ‘Deze 

drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u 

vergoten wordt’. Hij geeft Zijn bloed als offer voor hun 
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zonden, in hun plaats, tot een volkomen verzoening van al 

hun zonden. Het heilig avondmaal is teken en zegel – 

afbeelding en bevestiging – van het zich voeden met Hem –

gekruisigd, opgestaan en verheerlijkt – en van de 

gemeenschap in Zijn Gemeente, tot vergeving van de zonden 

en vernieuwing van het leven; het avondmaal als maaltijd van 

het Koninkrijk van God. Paulus schrijft dat de viering van het 

avondmaal een proclamatie van Jezus’ zoendood is, totdat Hij 

terugkomt in heerlijkheid en hij wekt op tot zelfbeproeving 

met het oog op een gezegende avondmaalsviering. 

Alle gelovigen waren in Christus begrepen, toen Hij stierf, 

opstond en naar de hemel ging (Ef.2:5,6). Door doop en 

avondmaal worden ze met Hem verbonden. Door de Heilige 

Geest leren ze deze zegeningen kennen en geloven. Heere 

Jezus, hoe groot is Uw liefde! Aan U alle dank! Amen. 

Gebed 

Dank U, Heere Jezus, voor Uw instellingen van doop en 

avondmaal. Geef dat we die in geloof ontvangen en erdoor 

versterkt en bemoedigd worden,  door Uw Geest, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over doop en avondmaal? 

2. Welke overeenkomsten/verschillen  zijn er met de be-

snijdenis en de paasmaaltijd? 

3. Ontvang je zegen  door de doop en het avondmaal? Hoe? 

Waarom (niet)? 
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23 UW LIEFDE IN UW LIJDEN 

Lezen: Jesaja 52:13 - 53:12 

(De Hebreeënschrijver zegt tegen Joden die in Jezus geloven:) 

In de dagen dat Hij (Jezus) op aarde was, heeft Hij met luid 

geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd 

aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de 

angst verhoord. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch 

gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden... Terwijl 

wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en 

Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in 

het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de 

schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon 

van God. (Hebreeën 5:7,8; 12:2) 

(Petrus schrijft aan verstrooide gelovigen:) Want hiertoe bent 

u geroepen (lijden voor Jezus), omdat ook Christus voor ons 

geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn 

voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en 

in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die toen Hij 

uitgescholden werd, niet terugschold en toen Hij leed niet 

dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig 

oordeelt...Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petr.2:21-24) 

Jezus lijdt van Zijn kribbe tot aan Zijn kruis. Zijn korte aardse 

leven is nooit zonder lijden geweest. Hij lijdt lichamelijk, psy-

chisch en geestelijk; geestelijk van de kant van de satan en 

van de mensen, maar ook van Zijn Vader Die op het kruis Zijn 

aangezicht voor Hem verbergt. Jezus lijdt als kind wanneer Hij 
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met Jozef en Maria moet vluchten naar Egypte. We weten 

weinig over Zijn jeugdjaren, maar hoe vaak zal Hij niet 

geplaagd zijn? Later lezen we dat Zijn eigen broers niet in 

Hem geloven (Mt.13:55; Joh.7:5)  en dat Zijn familieleden 

Hem proberen tegen te houden (letterlijk: gevangen nemen), 

omdat ze geloven dat Hij buiten zichzelf is;  zichzelf niet meer 

meester  is (Mk.3:21). Jezus kent armoede (Lk.9:58) en een-

zaamheid (Joh.16:32). Hij wordt verworpen in Zijn vaderstad 

Nazareth (Lk.4) en later in Jeruzalem (Mt.23:37). Hij lijdt 

onder het misverstand van Zijn volksgenoten en van Zijn 

eigen leerlingen (Mt.16:21-23). Satan verzoekt Hem 

voortdurend (Lk.4:13). Jezus’ lijden spitst zich toe aan het 

einde van Zijn aardse leven. Zijn leerling Judas verraadt Hem, 

Zijn leerling Petrus verloochent Hem en alle leerlingen 

vluchten, wanneer Hij gevangen genomen wordt. Hij lijdt 

tijdens de rechtszittingen voor de hogepriesters Annas en 

Kajafas en voor stadhouder Pontius Pilatus en koning 

Herodes. Hij lijdt onder valse beschuldigingen. Hij wordt 

bespot als Profeet en als Koning. Hij wordt mishandeld en 

gegeseld en ten slotte gekruisigd. Hij ondergaat de door God 

vervloekte dood (Deut.21:22,23), de  schandelijke dood voor 

slaven en opstandelingen en de meest pijnlijke dood. Wat 

Jezus geleden heeft als Zoon van God in het menselijke vlees 

vanaf Zijn kribbe tot aan Zijn kruis, in het bijzonder in 

Gethsemané en op het kruis van de kant van satan en van Zijn 

Vader, is met geen pen te beschrijven! En dat alles uit liefde 

voor Zijn Vader en uit liefde voor een wereld, verloren in 
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zonde en schuld, en voor verloren mensen, kinderen van 

Adam en Eva! 

Hoe heeft Jezus dat lijden ondergaan en doorstaan? Hoe 

heeft Hij het volbracht? Door de kracht van de Heilige Geest 

(Hebr.9:14) en door de hulp van Zijn Vader, Die in 

Gethsemané een engel stuurt om Hem te versterken 

(Lk.22:43). Jezus leert op Zijn lijdensweg gehoorzaamheid  

aan Zijn Vader. Telkens geeft Hij zich over in Zijn handen, hoe 

zwaar het lijden ook is. Om de vreugde, die de Vader Hem 

voorgesteld heeft, verdraagt Hij het kruis en veracht Hij de 

schande. Hij scheldt niet terug en dreigt niet, maar geeft zich 

over aan Zijn Vader Die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft Zijn 

vijanden lief en bidt voor hen en Hij zegent die Hem 

vervloeken. Jezus, hoe groot is Uw liefde in Uw levenslange 

en zware lijden!  U daarvoor duizendmaal dank en eer! Amen. 

Gebed 

Man van smarten, dank U voor Uw grote liefde in Uw lijden. 

Geef dat we U daarin bewonderen, U daarvoor danken, loven 

en aanbidden, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Wat weet je nog meer over Jezus’ lijden? 

2. Wat is het zwaarste deel van Zijn lijden geweest? 

3. Is Jezus’ lijden een krachtbron en voorbeeld voor je? Hoe? 
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24 UW LIEFDE IN UW STERVEN 

Lezen: Johannes 19:17-37 

(Paulus schrijft aan Christus’ Gemeente in Rome:) Want toen 

wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd 

voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal 

iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers 

heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus 

voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren...Want als 

wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de 

dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden 

worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. (Romeinen 

5:6-10) 

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur 

gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de 

Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij 

liefgehad had, liefgehad tot het einde. (Johannes 13:1) 

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat 

zij doen...(Lukas 23:34) 

Jezus’ grootste liefdesdaad is Zijn vrijwillig sterven voor een 

wereld, verloren in zonde en schuld, en voor verloren 

mensen; het offer van Zijn leven. Paulus is daar vol van: 

Christus is op de door God bestemde tijd gestorven voor 

mensen zonder geestelijke kracht, voor goddelozen, voor 

mensen die in zonde leefden, voor vijanden van God en van 
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hun medemensen. Voor zulke mensen sterft Jezus op het 

kruis van Golgotha om hen met de heilige en rechtvaardige 

God te verzoenen. Is dat geen onvoorwaardelijke, weergaloze 

liefde? Liefde om stil van te worden? Om je daar blijvend over 

te verwonderen, Hem daarvoor te danken, te loven en te 

aanbidden? Ook Johannes spreekt over Jezus’ liefde voor de 

Zijnen dat het een liefde tot het einde is: tot Zijn levenseinde 

op het kruis, maar ook tot Zijn terugkomst in heerlijkheid en 

de komst van Gods Koninkrijk (het Griekse woord ‘einde’ 

betekent ook ‘doeleinde’). 

In de uren vóór Zijn sterven laat Jezus Zijn grote liefde zien 

aan Zijn vrienden én aan Zijn vijanden.  Wat een liefde in Zijn 

afscheidsgesprek met Zijn leerlingen in de Paaszaal, in Zijn 

gebed voor hen, in Zijn vrijgeleide voor hen bij Zijn 

gevangenneming in Gethsemané (Joh.18:8), in Zijn zich  

omkeren naar Petrus toe  en hem aankijken ná zijn 

verloochening (Lk.22:61), in Zijn zorg voor Zijn moeder Maria 

en voor Zijn leerling Johannes vanaf het kruis (Joh.19:26,27)! 

Wat een liefde voor die moordenaar die bidt: ‘Heere, denk 

aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent’ en tegen wie 

Jezus zegt: ‘Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het 

paradijs zijn’ (Lk.23:40-43)! Zoveel liefde voor Zijn vrienden, 

terwijl Jezus zo zwaar lijdt en door de meesten van hen in de 

steek wordt gelaten! 

Jezus laat ook grote  liefde voor Zijn vijanden zien. Bij Zijn 

gevangenneming toont Hij Zijn macht, wanneer Hij zegt: ‘Ik 

ben het’. Ze deinzen terug en vallen op de grond (Joh.18:6). 
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Een laatste oproep tot bezinning en bekering. Hij zegt tegen 

Judas: ‘Vriend, waarvoor bent u hier?’,  een laatste 

waarschuwing aan zijn adres (Mt.26:50). Hij geneest het oor 

van Malchus, de slaaf van de hogepriester (Lk.22:51). Hoeveel 

liefde toont Hij wanneer Hij terecht staat voor Kajafas, Pilatus 

en Herodes: liefde in Zijn zwijgen en spreken! Op het kruis 

bidt Hij voor Zijn vijanden en dat gebed wordt verhoord. God 

grijpt niet in met Zijn oordeel. Hij stelt het uit tot 70 wanneer 

Jeruzalem verwoest wordt. En hoevelen van Zijn vijanden 

vragen niet op Pinksteren: ‘Wat moeten wij doen, 

mannenbroeders?’ en behoren tot de drieduizend die tot 

bekering komen (Hand.2)? 

Jezus heeft vol liefde geleefd en is vol liefde gestorven: voor 

Zijn Vader en voor de mensen! Jezus, hoe groot is Uw liefde  

in Uw sterven! Hartelijk dank daarvoor! Amen. 

Gebed 

Dank U, Lam van God, voor Uw liefde tot in Uw sterven toe en 

daarna. Leer ons Uw liefde beantwoorden met wederliefde, 

tot vreugde van U en tot zegen van onszelf en velen met ons, 

amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ sterven? 

2. Hoe laten de vruchten van Zijn sterven Zijn liefde zien? 

3. Wat betekent Jezus’ sterven voor jou? Hoe? Waarom 

(niet)? 
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25 UW LIEFDE IN UW OPSTANDING 

Lezen: Johannes 20:1-23 

(Jezus zegt tegen Martha:) Ik ben de Opstanding en het Leven; 

wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven en ieder 

die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwig-

heid...(Johannes 11:25,26) 

(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Nog een korte tijd en de 

wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik 

leef en u zult leven. (Johannes 14:19) 

(Tegen Johannes op Patmos zegt Jezus:) ...Wees niet be-

vreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende en Ik 

ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. 

Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de 

dood zelf. (Openbaring 1:17,18) 

(Paulus schrijft aan Christus’ Gemeente in Korinthe:) Want ik 

heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat 

Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de 

Schriften en dat Hij begraven is en dat Hij opgewekt is op de 

derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij 

verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf...(1 Kor.15:3-5) 

Op de derde dag wekt God de Vader Jezus op uit de doden 

door Zijn Heilige Geest (Rom.8:11). Hij heeft Zijn offer op het 

kruis aanvaard en nu ontslaat de Vader Hem van Goddelijke 

rechtsvervolging. Als teken daarvan gaat een engel op de 

afgewentelde steen zitten (Mt.28:2). De Vader heeft Jezus   
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opgewekt uit de dood en daarom is Hij er zelf uit opgestaan.  

Jezus had voorzegd dat Hij uit de doden zou opstaan 

(Mk.8:31;9:9,31; enz.) en Zijn apostelen hebben daarvan 

getuigd (Hand.10:41; 17:3; Rom.1:4; enz.). Zijn opstanding is 

niet alleen het werk van Zijn Vader en van de Heilige Geest, 

maar ook Zijn eigen werk. Daarom kunnen we ook spreken 

over  Zijn liefde in Zijn opstanding en in Zijn verschijningen.  

Door Zijn opstanding uit de dood overwint Jezus de 

lichamelijke dood; de geestelijke en eeuwige dood had Hij al 

overwonnen door Zijn sterven op het kruis. Jezus keert terug 

in het leven van de andere kant van de dood, die nu voor 

altijd achter Hem ligt. Allen die voor Hem uit de doden zijn 

opgewekt, zijn allen weer gestorven, maar dit geldt niet van 

Hem. Hij is de Eerstgeborene en de Eersteling uit de doden 

Die eeuwig leeft. Bij Zijn terugkomst in heerlijkheid zal Hij de 

lichamelijke dood teniet doen (1 Kor.15:26; Openb.20:14). 

Door Zijn opstanding uit de dood brengt Hij het eeuwige, 

onvergankelijke leven aan het licht door Zijn verheerlijkt 

opstandingslichaam; een lichaam vervuld met en doorstraald 

van de Heilige Geest; Zijn vroegere lichaam met de littekens 

van Zijn kruisiging, maar zonder de beperkingen van tijd en 

plaats. Hij verschijnt aan Zijn volgelingen en verdwijnt weer. 

Door Zijn opstanding uit de dood kan Hij mensen doen delen 

in Zijn vergevende en vernieuwende genade die Hij door Zijn 

sterven op het kruis heeft verworven. In de hemel zet Hij Zijn 

bediening  voort als Profeet, Priester en Koning. 
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Jezus’ opstanding uit de dood is voor de gelovigen een 

garantiebewijs van hun opstanding in heerlijkheid (1 Kor.15). 

In Zijn opstanding schittert Zijn grote liefde voor Zijn 

Gemeente. Die schittert ook in Zijn vele verschijningen tussen 

Zijn opstanding en hemelvaart waarvan er een aantal 

beschreven worden. Wat een liefde voor de vrouwen, in het 

bijzonder voor Maria Magdalena! Wat een liefde voor Zijn 

leerlingen, in het bijzonder voor Petrus, aan wie Hij het eerst 

verschijnt (Mk.16:7; Lk.24:34), en voor Thomas (Joh.20). Als 

de Goede Herder zoekt Hij Zijn verstrooide schapen op en 

maakt Hij zich aan hen bekend. Veertig dagen verschijnt Hij 

aan hen en spreekt Hij met hen over de dingen die het 

Koninkrijk van God aangaan (Hand.1:3). Hij belooft hun de 

komst van de Heilige Geest en geeft hun de grote opdracht 

om  met het Evangelie uit te gaan naar alle volken. Heere 

Jezus, hoe groot is Uw liefde in Uw opstanding uit de dood en 

in Uw verschijningen aan Uw leerlingen! Amen. 

Gebed 

Opgestane Levensvorst, dank U voor Uw opstanding uit de 

dood en voor Uw verschijningen. Leer ons uit U en voor U te 

leven, tot eer van U en tot zegen van velen met ons, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ opstanding?  

2.  Waarom hebben Jezus’ volgelingen die niet verwacht? 

3. Wat betekent Zijn opstanding voor jou? Hoe? Waarom? 



 

84 
 

26 UW LIEFDE IN UW HEMELVAART 

Lezen: Handelingen 1:1-14 

(Lukas vertelt:) Hij (Jezus) leidde hen naar buiten tot bij 

Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het 

geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij zich van hen 

verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij 

aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote 

blijdschap. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar 

Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in 

de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. (Lukas 

24:50-53) 

(Paulus schrijft aan Christus’ Gemeente in Efeze over Hem:) En 

(God) heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de 

hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de 

komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn 

genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in 

Christus Jezus...Degene Die neergedaald is (Jezus), is ook 

Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle 

dingen te vervullen. En Hij heeft sommigen gegeven als 

apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evan-

gelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de 

heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot 

opbouw van het lichaam van Christus...(Ef. 2:6,7; 4:10-16) 

Zoals God de Vader Jezus heeft opgewekt uit de dood, zo 

neemt Hij Hem ook op in Zijn heerlijkheid. Zoals Jezus zelf 

opgestaan is, zo gaat Hij ook terug naar de hemel. Opstanding 
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en hemelvaart zijn het werk van de Vader en van Hem. 

Beiden laten Hun grote liefde daarin zien! 

Jezus heeft Zijn hemelvaart aan Zijn leerlingen voorzegd. Hij 

heeft tegen hen gezegd: ‘Het is nuttig voor u dat Ik wegga, 

want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toekomen; 

maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar toe zenden’ (Joh.16:7). 

Jezus is lichamelijk bij Zijn leerlingen, maar door Zijn lichaam 

is Hij vóór Zijn opstanding aan plaats en tijd gebonden. 

Wanneer Lazarus ziek wordt, sturen zijn zussen Martha en 

Maria een boodschap naar Jezus, maar Hij komt pas in 

Bethanië aan wanneer Lazarus al  voor de vierde dag in zijn 

graf ligt (Joh.11). Jezus kan niet op dezelfde tijd en op 

dezelfde plaats bij hen zijn. Door de komst van de Heilige 

Geest, de Trooster, gaat dit veranderen. Dan zal Jezus altijd 

bij Zijn leerlingen zijn, omdat Hij  met Zijn Geest in hen woont 

(Joh.14:16,17). Dichterbij kan niet. Ze kunnen Hem  er altijd 

bij roepen als hun Helper (de letterlijke betekenis van 

‘Trooster’). Wat een vooruitgang en wat een zegen: Jezus’ 

blijvende tegenwoordigheid door Zijn inwonende Geest! 

Jezus gaat terug naar de hemelse heerlijkheid bij Zijn Vader 

om daar voor Zijn volgelingen hun Voorspreker te zijn; om 

daar hun belangen te behartigen (1 Joh.2:1). Is er een betere 

Voorspreker dan de Zoon van de Vader, Die ons in alles gelijk 

geworden is, maar zonder zonde? Wie kent ons beter dan 

Hij? Hij leeft bij Zijn Vader om altijd voor hen te pleiten  

(Rom.8:34; Hebr.7:25)? Wat een liefde en zorg! 
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Jezus gaat terug naar de hemelse heerlijkheid bij Zijn Vader 

om daar een plaats voor Zijn leerlingen te bereiden bij Hem 

(Joh.14:2,3; 17:24). Als het Hoofd van Zijn lichaam wil Hij al 

Zijn leden bij zich hebben om in Zijn heerlijkheid te delen.  

Jezus gaat terug naar de hemelse heerlijkheid bij Zijn Vader 

om op Pinksteren Zijn Geest over Zijn Gemeente uit te 

storten (zie volgende hoofdstuk). Hij komt in hen wonen. 

Jezus is zichtbaar en zegenend naar de hemel gegaan. Zijn 

leerlingen hebben dat met eigen ogen gezien en Zijn woorden 

van zegen gehoord. De hemelvaart van hun Meester heeft 

hen met vreugde vervuld. Twee engelen bevestigen Jezus’ 

hemelvaart en Zijn thuiskomst bij Zijn Vader. Ze voorzeggen 

dat Jezus op dezelfde manier zal terugkomen als Zijn 

leerlingen Hem naar de hemel hebben zien gaan. Wat een 

belofte en wat een toekomst! Heere Jezus, hoe groot is Uw 

liefde in en door Uw hemelvaart! Dank U wel! Amen. 

Gebed 

Dank U, naar de hemel gevaren Koning-Priester, voor Uw 

hemelvaart en Uw bediening bij Uw Vader. Leer ons daarop te 

vertrouwen en daarvan gebruik te maken, uit genade, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ hemelvaart? 

2. Waarom wordt die Zijn troonsbestijging genoemd? 

3. Wat betekent Jezus’ hemelvaart voor je? Waarom (niet)? 
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27 UW LIEFDE IN UW UITSTORTING VAN UW HEILIGE GEEST 

Lezen: Handelingen 2:1-21 

(Lukas vertelt:) En zij (honderdtwintig leerlingen van Jezus) 

werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te 

spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te 

spreken... Hij (Jezus) dan, Die door de rechterhand van God 

verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen 

heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 

(Handelingen 2:4,33) 

En toen die (Petrus en Johannes) aangekomen waren, baden 

zij voor hen (de Samaritaanse gelovigen) dat zij de Heilige 

Geest mochten ontvangen...Toen legden zij hun de handen op 

en zij ontvingen de Heilige Geest. (Handelingen 8:15-17) 

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak (in het huis van 

Cornelius), viel de Heilige Geest op allen die het Woord 

hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, 

zovelen er met Petrus waren meegekomen, waren buiten 

zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen 

uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde 

talen en God grootmaken...(Handelingen 10:44-46) 

Jezus heeft met Zijn leerlingen veel over de komst van de 

Heilige Geest gesproken, vooral in Zijn afscheidsgesprek in de 

paaszaal.  Daarvoor roept Hij luid op de laatste, de grote dag 

van het Loofhuttenfeest: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot 

Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift 
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zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste 

vloeien’; de stromen van de Heilige Geest: van gebed, 

dankzegging, lofprijzing en aanbidding, van getuigenis en 

dienstbetoon, enz. (Joh.7:37-39). ‘Stromen’ zijn geen beekjes, 

maar bruisende rivieren; geen druppeltjes, maar een 

plensbui, een stortvloed. De profeet Jesaja had voorzegd: 

‘Want Ik (God) zal water gieten op het dorstige en stromen 

op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en 

Mijn zegen op uw nakomelingen’ (Jes.44:3). Ook de profeet 

Joël had geprofeteerd: ‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn 

Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters 

zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw 

jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren 

en dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten’ 

(2:28,29). Mozes’ gebed wordt verhoord: ‘Och, of allen van 

het volk van de HEERE profeten waren, dat de HEERE Zijn 

Geest over hen gaf!’ (Num.11:29). Jezus’ leerlingen moeten in 

Jeruzalem wachten, totdat ze met kracht uit de hoogte 

bekleed worden, wanneer de beloofde Geest over hen komt. 

Op het Joodse Wekenfeest in Jeruzalem - het centrum van 

Israël - gebeurt het. Alles wordt vol: het twaalftal apostelen 

door de verkiezing van Matthias, de dag van het Wekenfeest 

– vijftig dagen na Pasen – de plaats van samenkomst en de 

honderdtwintig leerlingen van Jezus.  Deze worden allen 

vervuld met de Heilige Geest, Die op/over hen komt met Zijn 

gaven en Die in hen komt wonen met Zijn liefde en genade. 

Ze worden zo vol dat ze overlopen. Ze beginnen te spreken in 
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klanktaal om God te loven en te aanbidden én om aan de 

feestgangers in hun moedertalen de grote werken van God te 

verkondigen. Petrus, vervuld met de Heilige Geest, ontvangt 

kennis in de Schriften en in de heilsdaden van God én kracht  

om daarvan te getuigen. De Heilige Geest laat zien dat Hij de 

Geest van volheid en vervulling is. Dat gebeurt hier in 

Jeruzalem en daarna opnieuw (Hand.4), maar ook in Samaria, 

Caesarea en Efeze (Hand.17); eens voor het eerst en daarna 

telkens opnieuw, omdat wij lekkende vaten zijn. Paulus roept 

de gelovigen in Efeze en ons op: ‘Word vervuld met de 

Geest’; voortdurend (Ef.5:18). En hij noemt de heerlijke 

vruchten daarvan: gemeenschapszin, lofprijzing, dankzegging, 

respect voor elkaar, een goed huwelijk, enz. (Ef.5/6). Jezus,  

hoe groot is Uw liefde in de uitstortingen van Uw Heilige 

Geest!  Blijf daarmee doorgaan. Amen. 

Gebed 

Heere Jezus, dank U voor de uitstortingen van Uw Geest, voor 

het eerst in Jeruzalen en daarna in andere plaatsen tot 

vandaag toe. Stort Uw Geest uit, om Jezus’ wil, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de uitstorting van de 

Heilige Geest? 

2. Welke overeenkomsten/verschillen zijn er tussen Pink-

steren en de heilsfeiten van Kerst, Pasen en Hemelvaart? 

3.  Wat betekent Pinksteren voor je? Waarom? 
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28 UW LIEFDE IN UW STICHTING VAN UW GEMEENTE 

Lezen: Handelingen 2:32-47 

(Lukas vertelt:) Zij nu die zijn woord (van Petrus) met vreugde 

aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen 

werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden 

in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het 

breken van het brood en in de gebeden...en zij loofden God en 

vonden genade bij heel het volk. En de Heere (Jezus) voegde 

dagelijks mensen  die zalig werden, aan de gemeente toe. 

(Handelingen 2:41,42,47) 

Tijdens Zijn leven op aarde bereidt Jezus het stichten van Zijn 

Gemeente op Pinksteren voor. Hij kiest twaalf leerlingen uit, 

roept  en traint ze als toekomstige dienaars en leiders voor 

Zijn Gemeente. Hij geeft voordurend onderwijs over het 

Koninkrijk van God en richt veel tekenen van het Koninkrijk 

op. Hij spreekt over ‘Mijn Gemeente’ (Gr. ekklesia): de 

vergadering of samenkomst rondom Hem. Hij belooft Zijn 

Gemeente te bouwen op Petrus’ belijdenis dat Hij de 

beloofde Messias is, de Zoon van de levende God, en dat de 

poorten van de hel haar niet zullen overweldigen (Mt.16:15-

19). Hij vertrouwt aan Zijn toekomstige Gemeente de sleutels 

van het Koninkrijk toe om te binden en te ontbinden 

(Mt.16:19; 18:18) en Hij geeft haar aanwijzingen voor het 

opzicht over elkaar (Mt.18:15-20). Hij stelt het heilig 

avondmaal (Lk.22:14-20) en de heilige doop in (Mt.28:19). Hij 

geeft aan Zijn leerlingen en via hen voor Zijn Gemeente het 
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grote gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als 

uzelf (Mt.22:35-40) en de grote opdracht: alle volken tot Zijn 

leerlingen maken door doop en onderwijs (Mt.28:19). Hij 

maakt door de verkiezing van Matthias het twaalftal 

apostelen vol, dat aan Zijn toekomstige Gemeente leiding zal 

geven (Hand.1:15-26). Hij doet Zijn kring van leerlingen 

eensgezind volharden in bidden en smeken om de komst van 

Zijn Heilige Geest (Hand.1:14). Wat een voorbereidingen, 

liefde en zorg voor het stichten van Zijn Gemeente! 

En dan breekt de vijftigste dag na Pasen aan, waarop het 

Wekenfeest gevierd wordt in Jeruzalem, het centrum van 

Israël, met duizenden Joden en Jodengenoten uit het hele 

Romeinse rijk (Hand.2:9-11). Wanneer ze om negen uur – ‘het 

derde uur van de dag’ - voor het morgengebed in de tempel 

eensgezind bijeen zijn, verschijnt plotseling de HEERE, de God 

van Israël in de tekenen van geluid en vuur zoals op de berg 

Sinaï (Ex.19:16; 20:18). Het geluid vervult het hele huis en het 

vuur verspreidt zich over Jezus’ leerlingen en zit op ieder van 

hen; het vuur is gemeenschappelijk én persoonlijk. Tegelijk 

met deze tekenen worden ze allen vervuld met de Heilige 

Geest en beginnen in klanktaal God te loven en Zijn grote 

daden te verkondigen in de moedertalen van de feest-

gangers. De Geest sticht gemeenschap: verticaal en 

horizontaal. Zo wordt Jezus’ Gemeente gesticht: de Geest 

smeedt de leden aaneen door de band van de liefde en zo 

ontstaat er een nieuwe, zichtbare gemeenschap in Jeruzalem. 

De Gemeente is Zijn tempel waarin Hij woont en God wordt 
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aangebeden in geest en waarheid. Op de lofprijzing en 

aanbidding volgt  de verkondiging door Petrus, die gezegend 

wordt met de bekering en de doop van drieduizend Joden en 

Jodengenoten die aan de kring van Jezus’ leerlingen worden 

toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in 

de gemeenschap, in het breken van het brood – ze vieren 

avondmaal – en in de gebeden. Door onderwijs, doop en 

avondmaal,  is Jezus’ Gemeente, onder leiding van Zijn 

apostelen, werkelijkheid geworden! ‘En de Heere voegde 

dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’: Er 

is dagelijkse gemeentegroei met eeuwigheidswaarde. Heere 

Jezus, hoe groot is Uw liefde in het stichten van Uw 

Gemeente! Daarover kunnen we ons alleen verwonderen, U 

daarvoor danken, loven en aanbidden! Amen. 

Gebed 

Dank U, Hoofd van Uw Gemeente, voor het stichten van Uw 

Gemeente door de uitstorting van Uw Geest. Sticht  nog vele 

gemeenten, tot eer van U en tot zegen van velen, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt het Nieuwe Testament nog meer over het stichten 

van gemeenten? 

2. Wat betekent gemeenschappelijke geloofservaring daarbij? 

3. Wat weet je over de stichting van de gemeente waartoe je  

behoort? Waarom is kennis daarvan belangrijk? 
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29 UW LIEFDE IN UW UITBREIDING VAN UW GEMEENTE 

Lezen: Handelingen 5:12-16 

(Markus vertelt:) De Heere (Jezus) dan is...opgenomen in de 

hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God, maar 

zij (de apostelen) gingen overal heen om te prediken en de 

Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen 

die erop volgden. Amen. (Markus 16:19,20) 

En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden 

en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. (Hand.4:4) 

En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de 

gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid 

over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de 

apostelen...Zij dan die overal verspreid waren, trokken het 

land door en verkondigden het Woord. (Handelingen 8:1,4) 

De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden 

vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze 

van de Heere door de Heilige Geest en namen in aantal toe. 

(Handelingen 9:31) 

Vóór Zijn hemelvaart belooft Jezus aan Zijn apostelen: ‘En zie, 

Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Amen. (Mt.28:20) Die belofte vervult Hij. Hij is bij Zijn 

Gemeente die Hij op Pinksteren sticht door de uitstorting van 

Zijn Geest en die daarna Zijn getuige is in Jeruzalem, Judea, 

Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Het boek 

Handelingen verkondigt de uitbreiding van Jezus’ Gemeente 
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tot in Rome toe, de hoofdstad van het Romeinse rijk. Het 

laatste vers van Handelingen luidt: ‘Hij (Paulus) predikte het 

Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus 

Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd’ (28:31). Het 

boek heeft een open slot, waar de zendingsgeschiedenis en 

het zendings- en evangelisatiewerk tot vandaag toe op aan-

sluit. De Evangelieverkondiging gaat door, mensen komen tot 

bekering, en gemeenten worden gesticht en uitgebreid! 

Jezus is bij de uitbreiding van Zijn Gemeente betrokken. Hij is 

daarin werkzaam door Zijn Geest en Woord en door Zijn 

Gemeente. Handelingen 2 – het hoofdstuk over de uitstorting 

van Heilige Geest – eindigt met: ‘En de Heere voegde 

dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’. 

Petrus geneest een verlamde man bij de tempelpoort ‘in de 

Naam van Jezus Christus, de Nazarener’ (3:6). Vervuld met de 

Heilige Geest getuigt hij van de ene Naam (van Jezus),  onder 

de hemel gegeven, waardoor mensen gered kunnen worden 

(4:12). De apostelen leggen met grote kracht getuigenis af 

van de opstanding van de Heere Jezus (4:33). Een engel van 

de Heere  opent de deuren van de gevangenis voor Jezus’ 

apostelen en zegt tegen hen: ‘Ga in de tempel staan en 

spreek tot het volk al de woorden van dit leven’ (5:19,20). 

Stefanus vóór de hoge raad  houdt zijn ogen naar de hemel 

gericht en ziet Jezus, staande aan de rechterhand van God, 

om hem te helpen (7:55,56). Een engel van de Heere zegt 

tegen Filippus dat hij uit Samaria naar het zuiden moet gaan, 

naar de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, om daar de 
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Ethiopische kamerheer te ontmoeten en tot Jezus te leiden 

(hfdst.8). Jezus verschijnt aan Saulus van Tarsus op de weg 

naar Damascus. Hij roept hem tot bekering en tot apostel 

voor de heidenen (hfdst.9). Op zijn zendingsreizen spreekt Hij 

vaak tegen hem (16:9,10; 18:9,10; 20:23; 21:10,11; 22:17-20; 

23:11; 27:23,24). Jezus geeft Petrus een visioen en zegt 

daarna door Zijn Geest tegen hem dat drie mannen - 

gestuurd door Cornelius - hem zoeken  en dat hij met hen 

moet meegaan om Cornelius en anderen tot Jezus te leiden 

(10:9-20). Daarna bevrijdt een engel van de Heere Petrus uit 

de gevangenis (hfdst.12). Het boek Handelingen is wel 

genoemd: ‘De handelingen van de verhoogde Christus door 

Zijn Heilige Geest’. Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde in de 

uitbreiding van Uw Gemeente, tot vandaag toe. Amen. 

Gebed 

Heere Jezus, dank U voor Uw liefde in de uitbreiding van Uw 

Gemeente. Breid  vandaag Uw Gemeente uit, door de kracht 

van Uw Heilige Geest, uit genade, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat vertelt het Nieuwe Testament nog meer over de 

uitbreiding van Jezus’ Gemeente? 

2.Wat is het geheim van deze uitbreiding zonder allerlei 

zendingsorganisaties? 

3. Wat is jouw plaats en taak in deze uitbreiding? Waarom?  
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30 UW LIEFDE IN UW  BELOFTE VAN UW TERUGKOMST 

Lezen: Johannes 14 

(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Want de Zoon des mensen 

zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, 

en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. (Mattheüs 

16:27). 

(Jezus zegt tegen de leden van de hoge raad:)...Van nu aan 

zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van 

de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. 

(Mattheüs 26:64) 

(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) In het huis van Mijn Vader 

zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd 

hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En 

als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, 

kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn 

waar Ik ben. (Johannes 14:2,3) 

Jezus spreekt met Zijn leerlingen over de nabije toekomst van 

Zijn lijden, sterven en opstaan uit de dood, maar ook over de 

verre toekomst van Zijn terugkomst in heerlijkheid. Zo zeker 

Zijn beloften over de nabije toekomst zijn vervuld tijdens Zijn 

verblijf op aarde, zullen Zijn beloften over de verre toekomst 

in vervulling gaan. Hij zegt: ‘De hemel en de aarde zullen 

voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbij 

gaan’ (Mt.24:35).  

Jezus spreekt over de belofte over Zijn terugkomst meestal in 
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de kring van Zijn leerlingen, al luisteren anderen mee zoals in 

Zijn bergrede, wanneer Hij zegt: ‘Velen zullen op die dag (van 

Zijn terugkomst als Rechter) tegen Mij zeggen: Heere, Heere, 

hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam 

demonen uitgedreven en in Uw naam veel krachten gedaan? 

Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg 

van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’ (Mt.7:22,23). In Zijn 

gelijkenissen spreekt Hij over Zijn terugkeer, in die van het 

onkruid tussen de tarwe en van het visnet (Mt.13), en in die 

van de goede en slechte slaaf (Mt.24), van de tien 

bruiloftsmeisjes en  van de talenten (Mt.25). Telkens spoort 

Hij aan tot waakzaamheid: ‘Wees dan waakzaam, want u 

weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen 

komen zal’ (Mt.25:13). Ook in Zijn toespraak over de 

toekomst van Jeruzalem en van de wereld spreekt Hij over 

Zijn terugkomst in heerlijkheid (Mt.24). In het afscheids-

gesprek met Zijn leerlingen in de paaszaal spreekt Hij over 

Zijn terugkeer na Zijn opstanding en over die in de toekomst.  

Wanneer Hij in het Vaderhuis met Zijn vele woningen een 

plaats voor hen bereid heeft, komt Hij terug om hen tot zich 

te nemen, om   in Zijn heerlijkheid te delen. Het laatst spreekt 

Hij over dit onderwerp voor de hoge raad wanneer Hij zegt: 

‘Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien 

zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien 

komen op de wolken van de hemel’. Met deze uitspraak 

tekent Hij Zijn eigen doodvonnis wegens godslastering. Tegen 

de ene moordenaar op het kruis, die in de komst van Zijn 
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Koninkrijk gelooft, zegt Hij: ‘Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u 

met Mij in het paradijs zijn’ (Lk.23:42,43). 

Na Zijn hemelvaart herhalen de engelen Zijn belofte van 

terugkeer. Ze zeggen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is 

naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem 

naar de hemel hebt zien gaan’ (Hand.1:11).  In hun 

toespraken  getuigen  Jezus’ apostelen over Zijn terugkeer in 

heerlijkheid (Hand.2:19-21; 3:19-21; 10:42; 17:30,31). Dat 

doen ze ook in hun brieven (1 Kor.15; 2 Petr.3; enz.). Het 

laatste Bijbelboek Openbaring staat in het teken van de 

verwachting van en van de voorbereiding op Zijn heerlijke 

terugkomst. In het laatste hoofdstuk zegt Jezus drie keer: ‘En 

zie, Ik kom spoedig!’ (7,12,20) en Johannes antwoordt: ‘Ja, 

kom, Heere Jezus!’. Hoe groot is Uw liefde, Heere Jezus,  in de 

belofte van Uw terugkomst in heerlijkheid! Laten  we met de 

Geest en de bruid zeggen: ‘Kom, Heere Jezus!’ Amen. 

Gebed 

Dank U, Bruidegom van Uw Gemeente, voor Uw belofte over 

Uw heerlijke terugkomst. Geef dat we die verwachten en ons 

daarop voorbereiden, door de kracht van Uw Geest, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1.Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ terugkomst? 

2. Waarom neemt die terugkomst zo’n grote plaats in het 

Nieuwe Testament  in? 

3.  Verwacht je Jezus’ terugkomst? Hoe? Waarom (niet)? 



 

99 
 

31 UW LIEFDE IN UW GAVE VAN HET AANVAARDEN VAN 

UW LIEFDE 

Lezen: Lukas 7:36-50 

Hij (Jezus) kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem 

niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, 

hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, 

namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit 

de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit 

God geboren zijn. (Johannes 1:11-13) 

(Jezus klaagt over Zijn volk Israël:) Jeruzalem, Jeruzalem, u die 

de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! 

Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de 

wijze waarop een hen (moedervogel) haar kuikens 

bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild. 

(Mattheüs 23:37) 

Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief...Martha 

nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn 

broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God U alles 

wat U van God vraagt, geven zal...Zodra dan Maria kwam 

waar Jezus was en Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei 

tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet 

gestorven zijn. (Johannes 11:5,21,22,32) 

(Johannes schrijft aan medegelovigen:) Wij hebben Hem lief, 

omdat Hij ons eerst liefhad. (1 Johannes 4:19) 

Jezus als de Zoon van God is uit enkel liefde naar de aarde ge- 
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komen, heeft daar in liefde geleefd en gewerkt en is daarna 

uit liefde weer naar de hemel teruggekeerd; uit liefde tot Zijn 

Vader en tot de mensen.  Aan Zijn volk Israël toont Hij in het 

bijzonder Zijn liefde  en biedt Hij Zijn liefde aan. Hij zegt dat 

Hij alleen gezonden is naar de verloren schapen van het huis 

van Israël (Mt.15:24). Ook bij de uitzending van Zijn twaalf 

leerlingen zegt Hij tegen hen: ‘U zult u niet op weg begeven 

naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de 

Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren 

schapen van het huis van Israël’ (Mt.10:5,6). Toch maakt hij  

uitzonderingen: Hij geneest de slaaf van de Romeinse 

hoofdman over honderd (Lk.7), Hij bevrijdt de dochter van de 

Kananese vrouw (Mt.15) en Hij redt de Samaritaanse vrouw 

(Joh.4). Hij is niet alleen de Zaligmaker van Israël (Mt.1:21), 

maar ook van de wereld (Joh.4:42; 1 Joh.4:14). Toch gaat Zijn 

liefde vooral uit naar Israël en hoeveel liefde heeft Hij niet 

aan Zijn volk getoond door Zijn leven, woorden en daden? 

Maar Zijn volk neemt Zijn liefde niet aan, maar wijst die af! 

Wat pijnlijk en verdrietig voor Hem en wat een ramp voor Zijn 

volk! Daarom klaagt  en huilt Hij over Jeruzalem, het centrum 

van Zijn volk: ‘U hebt niet gewild’ en ‘u bent blind voor wat 

tot uw vrede dient’ (Lk.19:42); tot uw tijdelijk en eeuwig 

welzijn! Jezus zegt: ‘Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen 

hebben Hem niet aangenomen. Maar allen, die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht/bevoegdheid 

gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn 

Naam geloven’. Zij hebben Zijn liefde aanvaard en 
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beantwoord: Zijn twaalf leerlingen, de vrouwen die Hem 

volgen en dienen, Lazarus met zijn zussen Martha en Maria, 

de tollenaars Mattheüs en Zacheüs, de zondares die Zijn 

voeten zalft, Nicodemus en Jozef van Arimathea, enz. Vóór 

Pinksteren is dit nog een beperkte kring: Jezus verschijnt aan 

meer dan vijfhonderd broeders (1 Kor.15:6) en in de 

bovenzaal zijn er honderdtwintig personen bijeen, maar na 

uit de uitstorting van de Heilige Geest horen we over 

drieduizend en  vijfduizend (Hand.4:4). Jezus’ Gemeente 

groeit snel. Het Evangelie verspreidt zich als een olievlek over 

het hele Romeinse rijk in een korte tijd en veel Joden en 

heidenen komen tot geloof en bekering. Ze aanvaarden Jezus’ 

grote liefde. En dat gebeurt vandaag nog wereldwijd. Allerlei 

mensen ontvangen Zijn gave van het aanvaarden van Zijn 

liefde. We worden daar stil van. Heere Jezus, hoe groot is Uw 

liefde, die daarvan uitstraalt! Amen. 

Gebed 

Heere Jezus, Liefhebber van zondaren, dank U voor Uw grote 

liefde in Uw gave van het aanvaarden van Uw liefde. Geef dat 

we Uw liefde aanvaarden en daarin en daaruit leven, amen. 

Om over na te denken en met elkaar te bespreken 

1. Weet je nog meer voorbeelden van het aanvaarden van 

Jezus’ liefde in de Bijbel en in je omgeving? 

2. Welke overeenkomsten/verschillen zijn daarin? 

3. Heb jij Zijn liefde aanvaard? Hoe? Waarom (niet)? 
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GEBED 

Heere Jezus, eeuwige Zoon van de Vader, Zoon des mensen, 

Messias van Israël, Erfgenaam van de volken en Hoofd van 

Uw Gemeente, 

we danken U  

-  voor Uw liefde in Uw bereidwilligheid om de wil van Uw 

Vader te doen en Zijn heilsplan uit te voeren; 

- voor Uw liefde in Uw menswording voor een wereld, 

verloren in zonde en schuld, en voor verloren mensen; 

- voor Uw liefde in Uw leven en werken, in Uw lijden, 

sterven, opstanding, hemelvaart, de uitstorting van Uw 

Geest en Uw werk aan de rechterhand van Uw Vader; 

- voor Uw liefde in Uw belofte van Uw terugkomst in 

heerlijkheid; 

we bidden U 

- om geloof in U en Uw werk, om hoop op de vervulling 

van Uw beloften en om wederliefde tot U,  Bruidegom 

van Uw Gemeente; 

- om vergeving voor al onze zonden tegen U met ge-

dachten, woorden en werken, voor goede dingen die we 

nagelaten hebben en verkeerde dingen die we gedaan 

hebben; 

- om dankbaarheid voor, lofprijzing en aanbidding van U 

en Uw grote liefde; 

in Uw Naam, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen. 
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Lied 

Voor Uw liefde, Heer Jezus, 

dank U wel. (2x) 

Wij aanbidden U, Heer. 

U komt toe alle lof en eer. 

O, Heer, wij prijzen Uw Naam. 

 

Voor Uw woord van genade, 

dank U wel. (2x) 

Heer, U maakte ons vrij. 

In Uw kracht overwinnen wij. 

O, Heer, wij prijzen Uw Naam! 

 

Wij aanbidden U, Jezus, 

Zoon van God. (2x) 

Vul ons hart voor altijd, 

met Uw liefde en heerlijkheid. 

O, Heer, wij prijzen Uw Naam! 
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U bent heilig, heilig, 

heilig Heer. (2x) 

Machtig God, zie ons staan, 

neem ons lied als een lofzang aan. 

O, Heer, wij prijzen Uw Naam! 

 

Maranatha, Heer Jezus, 

kom terug. (2x) 

Wij verwachten U, Heer. 

Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 

O, Heer, wij prijzen Uw Naam! 
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