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Lieve vrienden,
Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh. 1:29)
Nu zo’n 2000 jaar geleden werd in het stadje Bethlehem het Lam van God geboren,
dat de zonde van de wereld wegneemt.

Maarten Ezinga geeft les

Suus heeft het hier prima
naar haar zin!

Na een jaar op de Bijbelschool te hebben gezeten kunnen wij niet anders meer dan
het volbrachte werk van onze Heere Jezus Christus zien dat begon in een kribbe als
een kleine baby, het teken van afhankelijkheid en hulpeloosheid.
Onze Heere Jezus Christus heeft er bewust voor gekozen om Zijn Macht en
Heerlijkheid af te leggen. Door vanuit de hemel naar de aarde af te dalen, om daar
te worden als een Kind. De Zoon van God die voor ons een Kind wilde worden. Onze
Heere Jezus Christus heeft voor de grondlegging van deze wereld in Zijn onmetelijke
liefde besloten om Mens te worden, om voor ons te volbrengen wat geen mens
ooit kan. Namelijk volledig gehoorzaam zijn aan God. Hij is Mens geworden en op
dezelfde manieren verzocht als wij, maar zonder te zondigen! Hij was volledig God
en volledig Mens. Hierdoor kon Hij het volmaakte offer brengen aan het Kruis. Alleen
een Goddelijk offer is goed genoeg voor God om voor onze zonde en schuld te
betalen. Een Lam zonder enig gebrek. Volmaakt in alles wat Hij deed. Waarom was
het dan noodzakelijk voor Christus om als ons mensen te worden? Om in onze plaats
de straf te dragen. Hij is onze Plaatsvervanger geworden.
In 2 Kor. 5:21 staat ‘Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons
tot zonde gemaakt’. Wat een heerlijke woorden: voor ons tot zonde gemaakt. Onze
Heere Jezus Christus heeft al onze zonde op Zich genomen. De zonde uit het verleden,
heden en de toekomst. Omdat Hij tot zonde is gemaakt. Hij stierf in onze plaats.
Dat tot zonde gemaakt, dat is zo mooi. Toen onze Heere Jezus Christus stierf aan het
Kruis is de macht van de zonde verbroken, want Hij is voor ons tot zonde gemaakt.
Met de macht der zonde is het eens en voor altijd gedaan. Het is definitief, want de
macht van de zonde is dood.
Als u een kind van God bent, dan jubelt u het nu toch ook uit? Het is Volbracht! En
mocht u uzelf nog geen kind van God weten, dan vragen wij u deze Kerst neer te
knielen voor het Lam van God en je leven in Zijn handen te leggen. Hij heeft het ook
voor u volbracht! De weg naar God de Vader is vrij door het werk van onze Heere
Jezus Christus. Komt laten wij aanbidden, die Koning!
In de afgelopen module hebben we veel mogen leren over onze Koning. Zo hebben
we bijvoorbeeld een hele week les gekregen van Bert Boer over de zeven “Ik-Ben”teksten uit het Johannes Evangelie. Hierin stond de Heere Jezus centraal, maar werd
ook steeds weer duidelijk dat de Vader en de Zoon gelijk in wezen zijn. God de Zoon
is net zo trouw, rechtvaardig, alwetend, almachtig als God de Vader.
Dit is iets wat we nooit volledig kunnen begrijpen, maar omdat we het nu beter leren
begrijpen, is het fantastisch mooi om te zien! Jezus was niet alleen maar mens zoals
wij, Hij is ook God zoals de Vader. En door de inwoning van de Heilige Geest mogen

we weten dat God in ons woont. Niet alleen God met ons, maar ook God in ons.
Wat een prachtige week, waarin we de Heere Jezus nog beter hebben mogen leren kennen.
Net als in de week waarin Maarten Ezinga ons lesgaf over het thema ‘Christus voor ogen geschilderd’.
Deze week sloot prachtig aan, omdat ook Maarten Ezinga ons liet zien dat God de Vader, God de Zoon en God
de Heilige Geest dezelfde almacht hebben. Ze zijn hetzelfde in wezen, maar zo anders in rol.
De week begon met de vraag die Jezus aan Zijn discipelen stelt: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ (Matt. 16:13).
Het antwoord van Petrus is prachtig in vers 16: ‘U bent Christus, de Zoon van God’
Maar nu werd de vraag aan ons gesteld: ‘Wie zeggen jullie dat Christus is?’ Wie is Jezus eigenlijk voor ons? Is Hij
voor ons werkelijk Gods Zoon, die voor ons is gestorven en opgestaan, die ons bevrijd heeft van de macht van
de zonde? Beseffen wij nog wel wat Hij voor ons gedaan heeft, of wordt het iets vanzelfsprekends? Daar hebben
we met elkaar over nagedacht in deze week.
Enkele kenmerken van Jezus, de Zoon van God, die we met elkaar mochten bekijken waren:
De pre-existentie van Jezus. Oftewel het feit dat Jezus bestond, voor de wereld er was. Hij is niet geschapen, Hij
was er altijd, net als God de Vader. Vooral in het Evangelie van Johannes wordt hier veel over gesproken (Joh.
1:15, 30 – Joh. 6:33 – Joh. 8:32, enzovoort).
De maagdelijke geboorte. Dit is zo belangrijk! Alleen op deze manier zou er een mens
geboren kunnen worden, die NIET de zondige natuur van Adam zou erven.
‘De oude mens kan niet anders dan zondigen, de Nieuwe Mens kan niet zondigen’
De Godheid van Jezus. De eigenschappen van God, zijn ook de eigenschappen van Jezus en van de Heilige Geest.
Het was een prachtige module, waarin we weer een stukje meer hebben geleerd over wie Jezus is, wat Hij voor
ons gedaan heeft en wat dit betekent voor de mens die zijn leven aan God geeft.
Wij mogen weten dat God ons nu ziet DOOR de Heere Jezus heen. Niet meer als zondaar, maar als verloste
zondaar! En deze Jezus, die Gods Zoon is, die troont aan de rechterhand van God, kwam als een hulpeloze baby
naar deze wereld om van ons verloste zondaars te maken. Wat een geschenk!
Veel liefs,
Folkert, Marjolein en Suus van der Horst

Gebedspunten:
Wilt u bidden voor:
•
de volgende module die 9 januari zal beginnen? Het onderwerp van deze module zal zijn: 			
“De Gemeente en ik”
•
De voorbereiding op onze gezinsuitbreiding? Tijdens de volgende module zal de baby geboren worden, dit
zal een hoop veranderingen met zich meebrengen. Maar wat zien we er naar uit!
•
Gods leiding voor de toekomst.

Wilt u danken voor:
•
•
•

een module waarin we veel over de persoon van de Heere Jezus hebben mogen leren.
dat God ons rust geeft over de toekomst. We weten nog niet wat Hij van ons verlangt na dit jaar, maar we
hebben de rust en het vertrouwen dat Hij het op Zijn tijd aan ons bekend zal maken!
het goede verloop van de zwangerschap van Marjolein.

Gezegende kerstdagen en
Gods liefde toegewenst voor
het nieuwe jaar
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