Deel V Onze wandel met God
“Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zélf te wandelen, zoals Hij gewandeld heeft.”
I Johannes 2:6
In het leven gaat het vooral om onze levenswandel. Dit begrip omschrijft het doel van ons
leven, de praktische kant van ons christelijk leven. Als we verwijzen naar de wandel van
onze Here Jezus Christus dan moeten we denken aan Zijn karakter en levenswandel. Het
karakter van Hem demonstreert het meest goddelijke beeld van de Bijbel en de Evangeliën.
Zelfs mensen die niet in Hem geloven met een persoonlijke relatie met Hem, zoals wij dat
doen, erkennen ook de grootheid en de zuiverheid van Zijn onvergelijkbare leven.
Hier geef ik enkele getuigenissen van de meest illustere denkers, die de wereld ooit
gekend heeft over wat zij zeggen over Jezus Christus.
Renan zegt over Jezus: "De Christus van de Evangeliën is de mooiste incarnation
(=vleeswording) van God. Zijn schoonheid is eeuwig; Zijn koningschap voor altijd”
Goethe zei: "Door de evangeliën schijnt een schittering door de persoon van Christus, die
alleen door God voortgebracht kan zijn.” Rosseau schreef "Was Hij niet veel meer dan een
mens? Zo liefdevol! Zo puur in Zijn leven! Zo genadevol in Zijn onderwijs! Zo schoon en wijs
in alles! Zo puur en fijngevoelig in zijn gedachten! Wat een koninkrijk in de harten van Zijn
volgelingen. Waar is de mens, waar is Hij die zonder enige zwakheid of tegenwerking zo kon
lijden? Zo groot, zo onvoorstelbaar is Zijn karakter dat de bedenkers van zo‟n verhaal
knapper zouden moeten zijn dan het karakter dat hier geportretteerd wordt”.
De bekende schrijver en filosoof Carlyle schreef: "Jezus Christus is het goddelijke symbool.
Hoger dan dit kan het menselijk denken niet gaan." En keizer Napoleon zei eens: "Ik ben
zelf een mens, ik begrijp mensen. We zijn allemaal mensen. Maar Jezus Christus was meer
dan een mens. Als ik mijn orders geef luisteren mijn onderdanen uit gehoorzaamheid. Maar
de volgelingen van Jezus geven zich voor Hem uit liefde geheel vrijwillig over aan de dood.
Ons rijk is gebouwd op kracht, Zijn rijk op liefde en het zal eeuwig blijven, terwijl onze
koninkrijken zullen vergaan."
Als nu Jezus Christus zich al zo openbaart aan hen die verstandelijk vol bewonderen op
een afstand van Hem staan, hoeveel te meer moet Hij zijn voor hen die Hem kennen als een
persoonlijke vriend en die Hem in Hem het licht van liefde zien, de liefde van God? Het is
niets mooier dan dat iemand Zijn liefde kent. Het karakter en het leven van Christus is zo
kompleet in alle details, dat er geen enkel andere Bijbelse biografie als deze bestaat. De
geschiedenis is geschreven door vele getuigenissen, en het beeld is gereproduceerd in al
haar lijnen en eigenschappen. Hij heeft iedere fase van het leven doorlopen van de wieg tot
het graf. En Hij is volledig mens geweest in elke gelegenheid en omstandigheid van
verzoeking, aanval en nood. Hierdoor is Zijn voorbeeld van toepassing op iedere fase van
het leven: op kinderen, jongeren tot op volwassenen en senioren. Van rijk tot arm, van
invloedrijken, die de scepter zwaaien tot hen die onderaan de maatschappelijke ladder staan.
Want Hij is zowel de eenvoudige man uit Nazareth als wel de Heer der Heren. Hij heeft de
moeite van ieder menselijke verzoeking geproefd. Hij heeft de pijn van ieder menselijk
verdriet gesmaakt. Hij is de Zoon des Mensen in de ruimste zin van het woord. Ja, Zijn
menselijkheid is zo compleet dat Hij zowel de zachte schreden van het vrouwelijke ras als
ook het krachtdadige en sterke van het mannelijke ras vertegenwoordigt. Zelfs het eenvoudige kleine kind, dat zonder een enkel stukje menselijke ervaring terug kan kijken op het
levenslicht zou Hem kunnen vragen: "Wat zou U, Jezus doen?" Zou die Jezus ons niet
kunnen helpen als we het kind in ons in aanraking brengen met Hem en zouden vragen:
"Wat zou U, Jezus doen?" God heeft het leven van Christus vooruit gestuurd als voorbeeld
voor ons en heeft ons opgedragen om Zijn leven na te volgen en Hem te reproduceren in ons
leven. Dit is niet een of ander ideaal plaatje of zo dat we zouden bestuderen zoals een
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kunstvoorwerp. Nee, het is een leven dat we moeten leven en opnemen in al onze huidige
noden van ons mens-zijn. Het is een eenvoudig leven van een gewoon mens om na te leven,
een menselijk leven dat we mee kunnen nemen in de keuken, de woonkamer, in de
werkplaats of de zaak waar we werken. We kunnen dit leven toepassen op het veld waar
boeren werken, of de tuinen waar tuinlieden actief zijn. Op de plek waar zakenlieden
onderhandelen en zelfs op ons klein stukje bezit, waar misschien onderdrukking en armoede
hun lasten en zorgen op ons drukken. Deze Christus is dé Christus van ieder mens, die Hem
ontvangt als Zijn Broeder en Hem volgt als voorbeeld en Meester. "Ik heb jullie een
voorbeeld gegeven.," Hij zegt: "dat jij zult doen zoals ik gedaan heb. " Hij verwacht van ons
te zijn zoals Hij is. Zijn we Zijn voorbeeld aan het kopiëren en voelen we ons op ons gemak
bij Zijn beeld? Er is slechts een Patroon, een Voorbeeld.
Eeuwen geleden zocht God een mens maar vond die niet. Uiteindelijk bracht de
mensheid een perfecte Mens voort en sindsdien is God bezig andere mensen te
reproduceert naar dit Beeld. Hij is het origineel. Toen Judson naar Amerika kwam was het
geestelijk milieu te vergelijken met de tijd van Paulus en de andere vroege apostels.
Judson sprak zijn ongenoegen en grieven hierover uit en zei: "Ik wil niet zoals hen zijn. Er
is slechts Een die we moeten navolgen, dat is Jezus Zelf. Ik wil mijn voeten zetten in Zijn
voetsporen en onze tekortkomingen alleen meten aan Hem en Hem alleen! Hij is het ene
en enige Voorbeeld. Ik wil zijn zoals Hem." Laten we daarom ons inspannen te wandelen
zoals Hij wandelde. Het geheim van Christusgelijk zijn ligt gedeeltelijk in het diepere
verlanger ernaar. De mens groeit dan toe naar het ideaal dat hij bewondert. We bereiken
uiteindelijk die zaken waar we ons naar uitstrekken. Vraag God maar dat Hij je een hoger
beeld van het karakter van Christus wil geven en een intens verlangen om aan Hem gelijk
te zijn en je zult nooit meer rusten, totdat je dat doel zult bereiken. Laten we dit ideaal beeld
eens nader bestuderen.
I.

HET MOTIEF VAN ZIJN LEVEN

De sleutel tot Zijn Karakter is te vinden in Zijn bijzonder motieven om het bijzondere
einde na te volgen, het doel waarvoor te leven is. Je kunt gedrag niet begrijpen door
alleen naar de feiten te kijken. Je wilt de intentie, die achter de feiten en gebeurtenissen
liggen begrijpen en de hogere reden ontdekken dat deze daden controleert. Wanneer een
grote misdaad wordt bekend dan zal de onderzoeker een reden ervoor willen vaststellen.
Het hoger doel waarvoor we leven zal alles bepalen en veel dingen verklaren die anders
niet verklaarbaar zouden zijn geweest. Wanneer de boer zijn ploeg start om een rechte
voor te trekken heeft hij 2 stokken nodig. Alleen kijken naar de dichtstbijzijnde stok is niet
voldoende. Hij moet het in een lijn houden met de verste, de stok aan het eind van het
veld. Houdt hij de 2 stokken in een lijn dan wordt de voor, die hij trekt recht. Het is het
einddoel dat onze dagelijkse acties bepaalt en als deze hoog en sterk genoeg zijn dan
trekken ze ons als het ware als een hemelse magneet van lagere naar hogere dingen en
houden ons onverzettelijk vast aan ons hemelse pad.
Het goddelijke doel van Christus Zijn leven was toewijding aan de wil en glorie van
God. "Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader? Dit is zelfs de
diepere overtuiging in het hart van een kind. Zie Lukas 2:49. "Mijn spijze is de wil te doen
van Hem die mij gezonden heeft. Johannes 4:34. "Ik zoek niet mijn eigen wil, maar de wil
van de Vader die mij gezonden heeft" Johannes 5:30. "Ik kom uit de hemel niet om Mijn
wil te doen, maar om de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft." Zie Johannes 6:38.
Dit was het doel van Zijn leven. "Ik heb u verheerlijkt op aarde, Ik heb het werk volbracht
dat u mij gegeven heeft”. Dit was de vreugdevolle uitroep van Hem, toen Hij Zijn doel had
bereikt en Zijn opdracht teruggaf aan de Vader, die Hem gezonden had. Dit was het
hogere doel in zijn leven en we moeten ondanks goede en slechte uitkomsten doorgaan,
om de Meester te volgen, zodat we uiteindelijk Zijn goedkeuring zullen ontvangen.
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II. HET PRINCIPE VAN ZIJN LEVEN
Elk leven kan samengevat worden in een paar belangrijke principes. Bij sommigen is dit
egoïsme in allerlei uitingsvormen, in ambitie of plezier en genot. Bij anderen is dit
aanbidding van een favoriete kunst, van literatuur of een idool. Of van het ontdekken of
uitvinden van dingen. Jezus Christus Zijn enige principe was LIEFDE en de wet. Het enige
dat Hij voor ons heeft achtergelaten is de enige en alles omvattende wet van liefde inclusief
elke vorm van opdracht van het nieuwe gebod. "Een nieuw gebod geef ik u, dat gij
elkander lief hebt zoals ik u heb liefgehad. Johannes 13: 34; 15:12. Dit is niet de Oud
Testamentische wet met de mens zelf in het middelpunt. "Gij zult u naaste liefhebben als
uzelf”. Maar dit is een nieuwe gebod opgedragen door Christus met Hem in het middelpunt
"opdat gij elkaar lief hebt zoals ik U heb liefgehad”. Liefde voor de Vader, voor Zichzelf,
liefde voor de zondaar, liefde voor de vijanden. Dit bestreek het hele leven van Jezus en dit
zal de lengte en breedte van het leven van Zijn volgelingen inhouden. Dit vereenvoudigt
elke vraag, lost elk probleem op en verandert elke plicht in een voorrecht. Het maakt ons
leven zoals Hij was nl. een belichaming van het prachtige ideaal dat de Heilige Geest ons
heeft nagelaten in het dertiende hoofdstuk van 1 Korintiërs 13: 4-8
”De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en
geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken
en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in
de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze”
III. DE REGELS EN STANDAARD VAN ZIJN LEVEN
Elk leven moet een standaardprincipe hebben waardoor het geregeld wordt. Zo ook bij
Christus. Zijn leven is bepaald door de Bijbel. "Dit zijn de woorden die ik tot u sprak terwijl
Ik bij u was, opdat alle dingen vervuld moesten worden, die geschreven waren in de wet
van Mozes, in de profeten en in de Psalmen”. Lukas 24:44. Het was noodzakelijk dat het
leven van Christus de Schriften zouden vervullen en Hij kon niet aan het kruis sterven
totdat ieder woord dat over Hem geschreven was vervuld was. Even noodzakelijk is het
dat wat ons betreft wij in ons leven de Schriften zouden vervullen. Want we hebben het
recht niet een enkele belofte of gebod uit dit heilige Boek, de Bijbel tot een dode brief te
laten worden. God wil ons hebben, opdat wij door ons leven heen tonen dat alle dingen,
die in de Bijbel over ons geschreven zijn waar zijn en om de Bijbel in een nieuwe en
levende editie van vlees en bloed door onze levens heen te schrijven.
IV. DE BRON VAN ZIJN LEVEN
Waarvan herleidde Hij de kracht van Zijn bovennatuurlijk en perfecte voorbeeld? Was dat
door Zijn eigen en wezenlijk Godgelijk zijn? Behield Hij tijdens Zijn dagen in het vlees Zijn
eigen verworven rechten, krachten en leven terwijl hij als een eenvoudig mens onder ons
leefde? Of was Hij afhankelijk van dezelfde krachtbronnen waaruit wij kunnen putten? Het
tweede lijkt zo te zijn, luister maar naar Zijn belijdenis in Johannes. 5: 19 en 30 , 6: 57:
19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De
Zoon kan niets uit Zichzelf doen, tenzij Hij het de Vader ziet doen;
30 Ik kan uit Mijzelf niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig;
want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
Dat maakt het wel duidelijk dat onze Heer Zijn dagelijkse kracht ontleende aan dezelfde
bron waaruit wij ook mogen putten. Door een intieme relatie met God, door een leven van
afhankelijkheid. Door geloof en gebed, en door te ontvangen en vervuld te worden met de
aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest zoals het werkte bij Zijn doop. Laten we
voortdurend van Hem afhankelijk zijn, en vervuld worden met Zijn aanwezigheid. Laten
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we een leven lijden van onophoudelijk gebed. Laten we onze kracht elk moment van Hem
laten afleiden zoals Hij dat deed bij de Vader. Laat ons leven naar ziel en lichaam overeind blijven door de inblazing van Zijn leven, zodat er van ons deze werkelijkheid waar
wordt: “In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij”. Dit was de Meester Zijn leven en dit
kan ook ons leven zijn. Het kan een geweldige inspiratie voor ons zijn als we weten dat Hij
voor dezelfde positie van afhankelijkheid stond, waarvoor wij staan en dat Hij ons ook zal
verhogen door genade tot dezelfde overwinningen, die Hij behaalde.
.
V.DE BEZIGHEDEN VAN ZIJN LEVEN.
Het leven van Jezus Christus was zeer positief. Het werd niet opgeslorpt door eigen
contemplatie en eigen ontwikkeling, maar Hij trad naar buiten met waarachtige goedheid
aan de wereld om Hem heen. De korte biografie door Petrus opgesteld is er een van
praktische en vol van heilige bezigheden. "Hij ging rond, weldoende en genezende allen
die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem” Hand. 10:37. In zijn korte
leven van 33 jaar reisde hij te voet over iedere heuvel van Galilea, Samaria and Judea,
onophoudelijk predikende en lerende en werkende met ruw gereedschap. Hij werd
constant achtervolgt door de massa zodat Lukas ons vertelt dat er op een gegeven
moment “geen tijd was om te eten”. Eens aan het einde van een drukke dag was Jezus zo
moe dat Hij in slaap viel in een klein bootje midden in een razende storm. Terwijl Hij zijn
drukke bediening even voor een rustperiode verliet bleef de massa druk op hem
uitoefenen en Hij kon niet rustig en stil blijven. Na een sabbat van onafgebroken werken
te Kapernaün, zien we hem de volgende dag al heel vroeg in de morgen weer opstaan om
tijd voor gebed te hebben, ten koste van Zijn slaap. Zijn leven was een leven van
onophoudelijk dienaarschap, en zelfs bij de beklimming van de Zoon op Zijn troon is Hij
voortdurend bezig met de bediening van liefde. Daarom heeft Hij gezegd dat we hem
moeten navolgen. Een toegewijd christen kan geen twijfelaar of luiaard zijn. “Zoals mijn
Vader mij gezonden heeft, zó zend ik ook u”. En “en zoals God mij gezonden heeft , zo
zend ik ook u!." We zijn als zendelingen, ieder van ons met een eigen taak en met het
vertrouwen zoals vastgesteld voor zendelingen die we naar het buitenland sturen. Laten
we ons werk doen en net als Hem doen wat ons hand vindt te doen. En doe dat door Zijn
kracht!.
VI. SCHEIDING
De echte waarde van een mens is lang niet altijd de som van zijn vrienden, maar van zijn
vijanden. Elk mens die jonger lijkt dan dat hij werkelijk is wordt vaak verkeerd begrepen
en vindt veel tegenwerking. Soms wordt hij “geslachtofferd” De Here Jezus Zelf heeft
gezegd, “Wee u als alle mensen wel over u spreken. Verbaast u niet als de wereld u haat.
Als u van deze wereld zou zijn, zou zij u liefhebben, maar gij zijt niet van deze wereld.”
Zoals Jezus moeten we verwachten dat we niet populair zijn en vaak alleen staan. Zelfs
slecht behandeld en misschien bitter en vals beschuldigd en buiten "het kamp gedreven"
worden. Zelfs in de religieuze wereld hoort dit erbij. Laten we echter twee dingen niet
vergeten: Allereerst, wees niet bang om onpopulair te zijn en ten tweede laten we er nooit
verzuurd of verbitterd van worden, maar vriendelijk en triomfantelijk staan in het
vertrouwen van recht en in de goedkeuring onze Meester.
VII. HET LEVEN VAN LIJDEN
Geen karakter is volmaakt volwassen, geen leven heeft zijn volheid bereikt, totdat het
door het „vuur‟ is gegaan.
Daarom was de ultieme test van Christus‟ voorbeeld Zijn lijden. Hij heeft Zijn lijden
doorstaan zoals de apostel Petrus het heeft uitgedrukt in 1 Petrus 2:21:
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een
voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. I Petrus 2:21 ;
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Hij leed aan de verzoekingen van satan. “Hij werd in alle opzichten op gelijke wijze
verzocht als wij, doch zonder te zondigen.” En Hij heeft ons geroepen om Hem daarin te
volgen in lijden en overwinning, omdat "door hetgeen Hij zelf heeft geleden, in staat is hen
te helpen, die verzocht worden.” Hij leed door de fouten van mensen en hierin heeft hij
ons een voorbeeld van geduld nagelaten, een voorbeeld van zachtmoedigheid en
vergevingsgezindheid. "En wanneer Hij werd uitgescholden, schold Hij niet terug,
wanneer Hij bedreigd werd, dreigde Hij niet, maar gaf het oordeel over aan Hem die
rechtvaardig oordeelt." Nooit was Hij groter dan in de uren van lijden en schaamte. Nooit
was Hij zo vol overwinning toen Hij Zijn hoofd boog op het bitter kruis van Golgotha en
stierf voor zondaren. Hij is de gekroonde lijdende mens, en Hij roept ons op met Hem te
lijden met zachtmoedigheid, onderwerping en overwinnend geloof en liefde.
VIII. DE GEDETAILLEERDE LIJNEN VAN CHRISTUS KARAKTER
De perfectie van Zijn karakter is te zien in de fijne kneepjes en de hoeveelheid details, die
gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen worden. Hierin is het karakter van Jezus
Christus niet te evenaren. Een van de fijnste portretten van zijn Geest ooit is misschien
wel gegeven door de apostel Paulus in het tweede hoofdstuk van de brief aan de
Filippenzen. Daarin schrijft hij van Zijn vernedering, waardoor Hij zijn goddelijke rechten
vrijwillig aflegde en met vreugde de aller laagste plaats, dat van een slaaf innam. Phil. 2:58. Door zijn onbaatzuchtigheid rekent Hij af met de zwakke en de zelfzuchtige mens,
hetgeen tot uitdrukking komt in Romeinen 15:1,3,7.
“Want zelfs Christus zocht Zichzelf niet, maar zoals geschreven staat nam Hij de slagen
die op u neerkwamen op Hem”. Zijn zachtheid en vriendelijkheid is prachtig mooi
uitgedrukt in de woorden: "Steun op Mij, want ik ben vriendelijk en zachtmoedig van hart.”
Het hoogste element van Zijn karakter is Zijn zelf opofferende gezindheid. En hier staat de
Meester voor altijd als eerste in de rij van alle offers en heldendaden:
“Als een mens komt en mij volgt, laat Hij dan Zijn kruis opnemen en Mij volgen. Hij die de
hoogste onder u wil zijn, laat hij aller dienaar zijn, want zelfs de Zoon des Mensen is niet
gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs
voor velen."
Hier leren we wat het betekent te wandelen zoals Hij wandelde. Het is een leven van
overgave, van zelfopoffering. De apostel Paulus heeft het ten slotte zo uitgedrukt in de
Efezebrief hoofdstuk 5 vers 2:
2 en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft
overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
Dit is liefde, zelfopoffering, en dit is voor God een welriekende geur zoals de reuk in de
tuinen van het paradijs. Daarvan was iets in de geest van Jezus, en daar zou ook iets van
moeten zijn in elk toegewijd leven, dat alleen uitgedrukt kan worden in termen van liefde.
Met dit in gedachte zegt de apostel II Korintiërs 2:15, "Want wij zijn voor God een geur
van Christus, onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan;” God geeft
ons deze hemelse geur die uit ons hart voortkomt door de inwoning van onze Redder.
De bijzondere afwegingen van Jezus Christus zijn wel de meest opvallende zaken van
Zijn liefdevolle karakter. Niet getraind in de school van de menselijke cultuur, was hij
ontegenzeggelijk perfect, zoals iedere christen overigens zou moeten zijn. Zijn doordachte
overwegingen over anderen manifesteerde zich vaak in de steeds weer diverse
omstandigheden van Zijn leven. Bv. toen Simon Petrus gestrest was over het belastinggeld in Kapernaum en hij aarzelde om erover te spreken met Jezus, nam de Heer hem
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apart en anticipeerde op zijn gedachten. Hij zond hem naar beneden naar het meer om
daar een vis te vangen die een munt in z‟n bek had. Ten slotte voegde Hij er met tact aan
toe: "Neem die, en betaal voor Mij en de anderen”, waarbij Hij aangaf dat de
verantwoordelijkheid voor het betalen van de belastingschuld bij Hem lag. En hij zei dit om
Petrus‟ zijn gevoel te sparen. Nog fijngevoeliger was Zijn rechtspraak over de arme
zondige vrouw, die de Farizeeërs voor Hem hadden gesleept. Neergebukt nam Hij de
weinig overgebleven glans van de vrouw waar, het enige dat ze ook nog zou verliezen als
ze door Hem vernederd zou worden. Alsof Hij hen niet hoorde prikte Hij een pijl van heilig
sarcasme in hun geweten, waardoor de Farizeeërs als honden met hun staart tussen de
poten afdropen. Toen Hij vervolgens alleen met de vrouw overgebleven was zei Hij tegen
haar: “Niemand heeft u veroordeeld? Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet
meer.”
Laten we daarom deze liefdevolle en zachtmoedige karaktereigenschappen door ons
leven heen reflecteren. Want onze "Grote Beheerser van Liefde” beveelt het christendom
deze leer van God onze Redder in alle dingen van ons leven toe te passen.
Er is nog een ding in de geest van onze Meester, die Hij graag terug wil zien komen in
ons leven en dat is nl. blijdschap. Terwijl de Heer nooit uit de band sprong of
ongecontroleerde uitingen van vreugde had, was Hij toch door de bank genomen blij,
vrolijk, goed geluimd. En in de harten waarin Hij woont zou gelijkerwijze dit blijde gezicht
tot uitdrukking moeten komen. Het „huppeltje‟ en een leven vol met blijdschap. Er is niets
meer nodig dan brood dan blijde christenen in een zondige wereld. Niets was in dit
verband treffender in het leven van Jezus dan het feit dat toen Hij klaar was met de
verwerking van zijn angst voor de kruisiging in de Hof van Gethsemaneh, Hij tot zijn
discipelen zei:"Laat je hart niet bedroefd en bezwaard worden. Herinner je mijn vreugde
en jouw vreugde zal volledig zijn.” God helpt ons de blijdschap van Jezus te kopiëren, Hij
helpt ons nooit meer onze kleuren in de mist te verliezen of onze harpen aan de wilgen te
hangen. Hij leert ons nooit meer onze hemelse zegeningen te verliezen of te falen in de
opdracht; “Verblijdt u te allen tijde.”
IX. ENKELE POSITIEVE ELEMENTEN VAN MACHT EN DOORBREKENDE KRACHT
IN HET LEVEN VAN JEZUS
Het is mogelijk lief en goed te zijn en tegelijkertijd zwak en niet wijs. Zo was Jezus‟
karakter niet. Zijn zachtheid was zo zacht als een klein kind, maar Zijn mannelijkheid
tegelijkertijd machtig en krachtig. In elk element van Zijn karaker, in elke actie van zijn
leven zien we een zeer sterke veerkracht en we herkennen voortdurend dat de Zoon des
Mensen een waarachtige man was, in de breedste zin van het woord.
Intellectueel gezien was Zijn denken helder en meesterlijk en er was niets mooier dan de
kalmte en de overwinning waarmee Hij door te antwoorden de uitgekiende theologen en
schriftgeleerden, die Hem belaagden met hun vragen van Hem wegdreef. Zij werden een
voor een vernederd en vielen stil voor de joelende menigte, totdat ze blij waren aan Zijn
aanwezigheid te kunnen ontsnappen, waarna niemand nog Hem een vraag durfde te
stellen. Zo ongelooflijk wijs en indrukwekkend was Zijn geleerdheid en kennis dat de
dienaren, die gezonden waren om Hem te arresteren hun opdracht helemaal vergaten. Ze
stonden ademloos te luisteren naar Zijn wonderlijke woorden en keerden terug naar hun
boze meesters om uit te leggen: "Nog nooit heeft een mens gesproken als deze Man”. Hij
had een waardigheid dat soms tot zo‟n hoogte steeg dat we een keer lezen dat Hij zijn
gezicht richtte naar Jeruzalem. "Zouden ze Hem hebben weerhouden dan waren ze
verbaasd, maar wanneer ze hem gevolgd waren, waren ze angstig.” In de donkerste uur
van zijn marteling bereikte Hij zo‟n hoogte van goddelijke waardigheid dat zelfs Pilatus vol
bewondering (ondanks alle symbolen van lijden en schaamte) naar Hem keek, wees en
riep: Zie, de Mens.“ Zelfs in Zijn dood was Hij Overwinnaar en in Zijn opstanding en
hemelvaart steeg Hij op boven alle krachten van de dood en hel.
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Conclusie: Hoe zullen wij wandelen?
1. We moeten Hem in ons ontvangen om te wandelen zoals Hij die Zelf eens zei; "Ik zal
in hen wonen en met hen wandelen.”
2. We moeten zijn leven bestuderen totdat Zijn leven in ons geheugen gegrift staat en op
ons hart gedrukt staat.
3. We moeten steeds naar Zijn beeld kijken en elk detail toepassen in ons eigen gedrag,
zodat we veranderd worden van glorie naar glorie naar het beeld van onze Heer.
4. Wees niet ontmoedigd als je faalt in jezelf. Wees niet bang om in de spiegel te kijken
om te zien dat onze eigen tekorten in schril contrast staan met Zijn smetteloos leven. Het
zal je naar hogere dingen brengen. Positieve zelfkritiek is de beste weg tot en het geheim
van vooruitgang naar een hoger niveau.
5. Ten slotte, laten we de Heilige Geest vragen, wiens werk het is om Jezus realiteit te
laten zijn in ons leven om ons Zijn visie te ontvouwen en het kopie op onze harten en
levens te printen. Op die wijze zullen we veranderd worden naar hetzelfde beeld van
glorie tot glorie door de Heilige Geest van onze Heer.
dr. A.B. Simpson
.
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