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De openbaring van God in Christus
'God, Die vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten,
heeft aan het einde van deze dagen tot ons gesproken in [de] Zoon'. Zo spreekt de apostel
tot de Christenen in Hebreeën; zo spreekt de Heilige Geest door hem tot ons. Wat een
heerlijke verklaring! God spreekt tot ons in Zijn Zoon Christus, Die ver boven de engelen
verheven is, Die vóór de grondlegging van de wereld bij Hem was, en Die in de volheid van
de tijd Mens is geworden, ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde.
Het is niet meer het Woord van de profeten, die spraken over dingen die zij niet gezien
hadden en over een plaats waar zij niet geweest waren, maar het is het Woord van Hem, Die
zeggen kon: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken wat Wij weten en Wij getuigen wat
Wij gezien hebben' (Joh. 3:11). Hij was in de hemel; Hij kende de Vader in al de rijkdom van
Zijn liefde en genade. Hij wist hoe het hart van God van vurige liefde klopte voor ons
mensen. Hij had God aanschouwd, en kon getuigen van dingen die Hij Zelf gezien en gehoord
had. En Hij kwam op aarde om dat hart van God te openbaren, om in Zijn handelingen te
laten zien Wie Zijn Vader was, om te laten zien hoe Hij zondaars gezind was. 'Niemand heeft
ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft [Hem]
verklaard' (Joh. 1:18).
Wat een onbegrijpelijke genade! De onzienlijke, ontoegankelijke God openbaart zich aan ons
in al Zijn volmaaktheid in de Zoon van Zijn welbehagen. Niet langer hoeven wij ons tevreden
te stellen met de schaduw van de toekomende goederen, het beeld zelf van de zaken staat
voor onze ogen. Niet langer wordt de heerlijkheid van God achter de voorhang verborgen; zij
treedt in de Zoon aan het licht. Niet langer spreekt God in verborgen taal over de hemel; Hij
Zelf verscheen in de Zoon op de aarde, om met de mens in gemeenschap te treden. Het zijn
geen woorden, geen beloften, geen verklaringen of profetieën meer, die ons het karakter
van God en Zijn wezen openbaren, maar het is een levende Persoon, Die hoewel Hij God Zelf
was, waarachtig Mens werd, uitgenomen de zonde.
Wij zien de Heer Jezus op aarde wandelen als Mens; wij zien Zijn daden en horen Zijn
woorden, en bij elke stap wordt ons de liefde van God voor ogen gesteld. Wij zien Zijn
goddelijke wijsheid en macht. Wij horen woorden van eeuwig leven, zoals er nooit woorden
op aarde gesproken zijn. Wij zien een liefde die ver boven ons verstand, ja boven dat van de
engelen gaat. Wij zien de openbaring van God; de hemelse dingen worden voor de mens
zichtbaar gemaakt.
Hoewel wij het met Petrus moeten uitroepen: 'Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig
mens', toch voelen wij ons zo onweerstaanbaar aangetrokken, dat wij ons in stille
aanbidding aan Zijn voeten neerbuigen om te luisteren, te zien, op te merken en ons te
verzadigen. Geen bangheid vervult ons hart; het is hier niet de donder en de bliksem die ons
in de oren klinken, maar het is de taal van de Zoon des mensen, Die ons hart met stille vrede
vervult. God treedt op een voor de mens toegankelijke wijze met ons in gemeenschap. Wij
worden vertrouwelijk met Hem en met de hemelse dingen. “Wat van het begin af was, wat
wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen
betast hebben betreffende het Woord des Levens, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met
ons gemeenschap zoudt hebben. Onze gemeenschap nu is met de Vader, en met Zijn Zoon
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Jezus Christus' (1 Joh. 1:1,3). Zo zal het ons vergaan bij het lezen van de in de Evangeliën
beschreven geschiedenis. Als wij de bedoeling van God met de zending van Zijn Zoon
begrijpen, namelijk dat wij gemeenschap met Hem zouden hebben, dan zal die geschiedenis
voor ons geen dorre mededeling van feiten zijn, zoals zij - helaas - voor zovelen is, maar zal
zij ons het beeld van de Zoon des mensen, van God geopenbaard in het vlees, in
onovertrefbare schoonheid en frisheid voor ogen stellen, zodat het lijkt alsof wij zelf de Heer
Jezus zien handelen en horen spreken.
De liefde van God wordt ons dan in daden en niet alleen in woorden openbaar.
Wilt u een paar voorbeelden? Stel u voor dat u met een angstige en verontruste zondaar
over Gods liefde spreekt. Hij gelooft u niet, en u kunt zijn twijfel niet wegnemen. Uiteindelijk
pakt u de Bijbel; u leest hem de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw voor. Hij hoort hoe
de vermoeide Heer Jezus alles vergeet om die zondares zalig te maken; hij ziet hoe het Zijn
spijs is verlorenen te zoeken. De schellen vallen hem van de ogen; hij heeft met de ogen
gezien en met de handen getast.
Een ander voorbeeld. Stel u voor dat iemand bevreesd is dat zijn zonden te groot zijn. U leest
hem de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis voor. Die zelfverloochenende liefde
van de Heer Jezus, Die eigen lijden en smart vergat om aan die zondaar te denken, is zij niet
in staat het hardste hart te breken? Zou die geschiedenis niet meer zeggen dan woorden?
Wilt u nog andere voorbeelden? Misschien is er iemand die bang is voor de gevaren in de
woestijn, voor de listen van de vijand, die denkt een keer om te zullen komen. Lees
Mattheüs 14. De Heer wandelt op de zee, en daar komt de dappere Petrus, vertrouwend op
zijn eigen kracht, Hem tegemoet. Hij zinkt, hij roept om hulp, hij zou vergaan, maar kijk:
opeens grijpt de hand van de Heer Jezus hem, richt hem op en doet hem veilig in het schip
komen. Krijgt u geen moed bij dit verhaal?
Misschien hebt u gezondigd, uw Heer verloochend; de Heer zag u aan en met Petrus huilde u
bitter, maar u hebt tegelijkertijd uw vertrouwen verloren, en u bent met Petrus meegegaan
om te vissen. Dan leest u die treffende en liefelijke geschiedenis aan de zee van Tibérias
(Joh. 21); u hoort de woorden van de Heer Jezus. Het is net alsof u er zelf bij was en - u hebt
uw vertrouwen herwonnen.
Misschien bent u met zorgen over uw tijdelijk bestaan vervuld. U zucht, u klaagt, u huilt,
maar opeens staat u die geschiedenis waar de Heer Jezus met vijf broden en twee vissen
meer dan vijfduizend mensen te eten geeft, in levendige kleuren helder voor ogen, en het is
u alsof men u toeroept: 'Zou Hij Die de leliën bekleedt en de raven te eten geeft, u niet
verzorgen!' Een glimlach van hoop en vertrouwen komt op uw gezicht; het beeld van de
Heer Jezus heeft uw tranen gedroogd!
Of misschien bent u in rouw gedompeld vanwege het verlies van iemand die u dierbaar was,
en kan niemand u troosten. Dan slaat men Johannes 19 voor u op en leest u voor, hoe de
stervende Jezus voor Zijn moeder zorgde en haar bij de discipel die Hij liefhad, opdroeg. Dat
ontroerende verhaal verzekert u van de innige genegenheid van de Heer Jezus in uw lijden.
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En zo zou ik door kunnen gaan. Ik zou u kunnen wijzen op alle omstandigheden waarin de
Heer Jezus de liefde van God heeft geopenbaard, maar de genoemde voorbeelden zullen
voldoende zijn om aan te tonen welk een onschatbare waarde een zodanige uitleg van de in
de Evangeliën beschreven geschiedenis heeft. Die geschiedenis is de openbaring van het hart
van God; wij worden daarin bekend gemaakt met hetgeen in God woont; en dat niet in
woorden, maar in de voorstelling van een leven -van het leven en de daden van Hem, Die in
de schoot van de Vader was en God heeft gezien, en Die op aarde kwam om ons God te
verklaren.
Wat een genade, indien wij bij de openbaring van zo'n liefde met vrijmoedigheid kunnen
zeggen: dat is de liefde van mijn Vader, het is de openbaring van hetgeen in Zijn hart voor
mij woont! Wat een onderwerp van eeuwige vreugde en dankzegging!
Reeds hier op aarde wordt het hart verkwikt door het zien van Gods liefde. Nu al voelen wij
een deel van die zaligheid die op volmaakte wijze daarboven door ons genoten zal worden,
als wij de Heer Jezus zullen zien en Hem gelijk zullen zijn, en Hem tot in eeuwigheid in het
Huis van de Vader zullen loven en prijzen. Mochten wij allen meer genieten van deze
heerlijke openbaring van God! Als wij de Zoon zien, leren we de Vader kennen, en de Heer
Jezus zegt: 'Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus
Christus, Die Gij gezonden hebt' (Joh. 17:3).
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