
BASISCURSUS deel 2 
 

Jezus, Zijn persoon en Zijn werk 
 

Vanavond de tweede les uit de basiscursus. Vanavond gaat het over de persoon van Jezus. 

Voor ons natuurlijk erg belangrijk, want christen-zijn duidt al dat Christus in het middelpunt 

staat! 

Voor een christen is Jezus het middelpunt van het bestaan. Een christen is een discipel, een 

leerling van Jezus, met het doel om te worden als Hij. Maar wie is Jezus? God? Mens? 

Leraar? Zoon van God? Wat betekent dat allemaal?  

De Bijbel heeft daar veel over te zeggen! 

 

Zijn voorbestaan 

Jezus “begon” niet toen Hij als mens geboren werd en toch “begon” Hij ook weer wel toen hij 

als mens geboren werd. We lezen Johannes 1: 1-3 “In het begin was het Woord, het Woord 

was bij God en het Woord was God”. Later blijkt dat het woord Jezus wordt, zie vers 14 “Het 

Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond”. Je kunt ook zeggen dat Jezus het woord 

van God is. 

Toen alles werd was het Woord er al. Johannes wil zeggen dat het woord eeuwig, 

ongeschapen is. Het was al bij God en het was God. Letterlijk staat er “en God was het 

woord.” Jezus was en is ook God. Vele teksten bevestigen dit, zie bijv. Joh.20:28; Rom.9:5; 

Titus 2:13; Hebr.1:8.  Het woord is ook Schepper zegt vers 3. Dit komt overeen met wat je 

leest in Genesis 1. God sprak en het was er! Zelf ongeschapen is het Woord van God hetgeen 

waardoor God schiep. Op iets andere wijze vind je dit ook in Hebr. 1: 2 en in Col. 1:16.  

Johannes benadrukt het voorbestaan van het woord. Jezus bidt in Joh. 17:5 “Vader, verhef mij 

nu tot uw majesteit, tot de grootheiddie ik bij u had voordat de wereld bestond ”.  Jezus 

spreekt over zijn voorbestaan als Woord van God, als de eeuwige Zoon van God. Omdat Hij 

al bestond kon de Vader zijn eniggeboren zoon zenden (Joh.3:16). Paulus noemt Hem in zijn 

voorbestaan al het beeld van de onzichtbare God. Hij was het kenbare voor de mensen van 

God, de boodschap van God aan ons.  

 

Menswording  

In Joh.1:14 staat dan “Het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond.” Het woord 

is de mens Jezus geworden. Er heeft dus een wording in God plaatsgevonden. Ter wille van 

de mensen is God veranderd! In Filippenzen staat hoe dit is gebeurd. We lezen Fil.2:5-8. Daar 

lezen we dat Jezus, die de gestalte van God had dit gelijk zijn aan God losliet en zichzelf 

ontledigd heeft (NBG). Hij heeft zichzelf „leeg‟ gemaakt en is mens geworden. Echt en 

volkomen mens zoals wij, ons gelijk! Goddelijke eigenschappen legde Hij af. Hij wist niet 

alles meer, kon niet alles en werd beperkt door zijn mens-zijn! Zo kan Jezus zich 

verwonderen of zeggen “.Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de 

engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader” Rom. 8:3 zegt zelfs dat God zijn 

eigen Zoon heeft gezonden in een vlees aan dat der zonde gelijk (NBG). Jezus heeft geleefd 

zonder zonde, maar had wel de mogelijkheid om te zondigen. Hij heeft de gehoorzaamheid 

geleerd uit hetgeen hij heeft geleden staat in Hebr. 5:8. Waarin was Hij anders? Hij werd 

geboren met letterlijk God als Zijn Vader. De Heilige Geest zorgde voor de zwangerschap bij 

Maria, een maagd. “Daarom” staat er in Lucas 1:35 “zal ook het kind dat geboren wordt 

heilig worden genoemd en Zoon van God. ” Vanaf het begin was Hij uit God geboren. Wij 

zijn van nature van God gescheiden, Hij is van nature Gods Zoon. 

Toch werd Hij een kind, dat zwak en hulpeloos was, gelijk aan elk ander mensenkind. Hij 

moest groeien, leren, onderwezen worden. Hij werd moe, hongerig, dorstig, huilde lachte, 



werd boos, ontmoedigd, kende pijn en verzoekingen. Hij kende angst, blijdschap, vrede, 

verdriet, afwijzing, eenzaamheid en noem maar op! Dat was de uitdrukkelijke bedoeling. Zo 

werd Hij “een barmhartig en betrouwbaar Hogepriester zijn.Juist omdat Hij zelf op de proef 

werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan” (vgl. 

Hebr.2:17-18 en 4: 14-16.) In de evangeliën staat veel over het pure mens zijn van Jezus. 

Voor ons belangrijk! God veracht het mens zijn niet maar werd zelf ook mens. We moeten 

geen geesten worden maar mensen als Zijn Zoon! 

 

Waarlijk God en waarlijk mens 

Wie zegt: Jezus is God, zegt iets Bijbels,  maar te weinig. Wie zegt: Jezus is mens, zegt iets 

Bijbels, maar te weinig. Als de Bijbel het heeft over Jezus dan moet er omschreven worden: 

“God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend” 2 Kor. 5:19 NBG 

“In Hem heeft heel de volheid willen wonen” Kol. 1:19. 

“Want in Hemis de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig” Kol.2:9. 

Jezus liet in Zijn leven de Vader zien. Hij is het beeld van de onzichtbare God (Kol.1:15 en 2 

Kor.4:4), de afstraling van Gods heerlijkheid, het evenbeeld van Gods (Hebr.1:2). We lezen 

Joh.14:4-11.In dit bijbelgedeelte leert Jezus ons dat Hem zien de Vader zien is! Zo is Hij 

Gods beeld. Zijn „leeg maken‟ houdt niet in dat Hij niet meer God is, maar betekent ook niet 

dat Hij slechts mens is. Hij bleef waarlijk God en is waarlijk mens.  

 

Waarom werd God mens? 

1. De mens is door God geliefd en bedoeld als kroon van de schepping. Wat de mens in 

Adam, de eerste mens verkeerd deed, zijn eigen weg los van God ging, werd door 

Jezus hersteld door zijn pure en liefdevolle gehoorzaamheid aan God. Daarom wordt 

Jezus de tweede of laatste Adam genoemd (1 Kor.15:45,46). In Rom. 5: 12-21 wordt 

dit uitgewerkt. 

2.  De mens lijdt en leeft verloren in de wereld. God identificeert zich met de mensen 

door hen in alles gelijk te worden. Jezus werd zo een priester voor ons die kan 

meevoelen met onze zwakheden en voor ons kan pleiten bij de Vader. Dit wordt 

uitgewerkt in Hebr.2:10, 14-18 Hebr.4:14-16; Rom.8:31-34; 1 Joh. 2:1-2. 

3. Door Zijn zondeloos leven kon God Hem voorstellen als zoenmiddel en Hem tot 

zonde maken zodat wij gerechtvaardigd kunnen worden. Dit wordt uitgewerkt o.a. in 2 

Kor.5:17-21; Rom.3:21-26; Hebr.7:23-28. 

4. De Satan heerste in deze wereld en had de mensheid in zijn greep. (Ef.2:1-2, Joh.8:44, 

1 Joh.5:19 en Hebr.2:14,15). Jezus heeft door Zijn dood en opstanding de tegenstander 

verslagen en zijn macht gebroken (Kol.2:15; Hebr.2:14,15; 1 Joh.3:8). 

5. De wijze van leven van Jezus, werd voor ons een voorbeeld voor naleven, in Zijn 

voetstappen gaan, discipelschap. Uit de Geest waaruit Hij geleefd heeft, mogen ook 

wij leven. Dit nieuwe leven overwint de wereld. (! Joh.5:1-5). God maakt Hem op 

deze wijze tot de eerstgeborene van talloze broeders en zusters, Rom.8:29. 

 

Hemelvaart 

Een belangrijk maar vaak vergeten feest is Hemelvaart! Er is een groot verschil tussen de tijd 

voor en de tijd na Hemelvaart. Jezus werd verhoogd en zette zich naast Zijn Vader in de 

Hemel op de troon (Hebr.1:3). Hem is sindsdien gegeven alle macht in hemel en op aarde 

(Matth.28:18). ER ZIT EEN MENS IN DE HEMEL OP DE TROON NAAST GOD. En nog 

wel Jezus onze Heer:  

Hij pleit voor ons Rom. 8:34.  

Hij maakt alle vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten Hebr.1:13.  

Hij schenkt ons Zijn Geest Hand.2:33.  



Hij vervult ons met Zijn aanwezigheid Ef.4:10.  

De plek die de Satan in wilde nemen is nu door een mens in genomen (vgl. Jesaja 14:12-14 

met Fil.2:5-11). Als straks alles Hem onderworpen is, geeft Hij, de mens Christus Jezus, alles 

over aan God de Vader, zodat God zal zijn alles in allen! (1 Cor.15:23-28). 

 

Leesrooster week 29 september –5 oktober 

 
Woensdag 29 september 

Lezen Fil.2:5-11 

-In welke zin herken je het voorbestaan als bedoeld in de cursus? 

-In welke zin herken je de menswording? 

-Kun je zich “ontledigd heeft” (NBG) uitleggen? 

-Welke toepassing vraagt Paulus voor ons? 

 

Donderdag 30 september 

Lezen Hebr.1:1-9 

-Wat zou de schrijver bedoelen met „in Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld? 

-Waar lees je over de hemelvaart en de gevolgen? 

-Welke naam heeft Jezus ontvangen die „eerbiedwaardiger‟ is? 

 

Vrijdag 

Lezen Marcus 14:32-42 

-Welke emoties van Jezus komen hier tot uiting? 

-Hoe overwon Hij zijn emoties? 

-Waaruit blijkt zijn behoefte aan steun in het alleen staan? 

 

Zaterdag 

Lezen 1 Joh.1:1-4 

-Kun je vers 1 uitleggen? 

-Wat bedoelt Johannes met vers 3? 

-Waartoe mag de openbaring van Jezus leiden? 

 

Zondag  

Lezen Rom.5:12-21 

-Waarin is Adam een beeld van Christus? 

-Let eens op het gebruik van de woorden ‟overvloediger‟. 

-Kun je de genade van God omschrijven? Waaruit bestond die genade, waaruit bestaat die 

genade? 

 

Maandag 

Lezen Hebr.4:14 –5:10 

-Waarom is Jezus een grote hogepriester? 

-Waarom kunnen wij met zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige? 

-Wanneer heeft Jezus in ieder geval de situatie van 5:7 meegemaakt? 

- Wat leer je over Jezus zijn gevoelens? 


