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The Christian Journey
(onze reis als christen)
deel 1: onze bestemming
deel 2: onze leider
Jezus Christus, onze leider, is
• de unieke hogepriester
• het volmaakte offer
• werkelijk God
• werkelijk mens
deel 3: onze opdracht
deel 4: onze reis
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Jezus: wie is Hij?
Jezus:

is niet

Vader

H.
Geest

• werkelijk God
(God de Zoon)
• werkelijk mens
God

is

Zoon

als mens
• offer: in onze plaats
• hogepriester: kan meevoelen
• voorbeeld
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Jezus werkelijk mens
‘En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren
en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot
zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd
worden … ’ (Lk1:31-32a)
De engel antwoordde en zei tegen haar: 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.’ (Lk1:35)

➢ verwekt door de Geest → heilig, zondeloos
➢ (als mens) zoon van Maria en zoon van God
→ vgl. Lk2:48-49 ‘je vader en ik’ <> ‘de dingen van mijn Vader’
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Jezus, de unieke mens
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 een duif. En er
kwam een stem uit de hemel die zei: U
bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn
welbehagen! (Lk3:21-22)
➢ geliefd → relatie (in die dertig jaar)
➢ welbehagen → geleefd tot eer van God

→ start van Zijn bediening
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Jezus, de afhankelijke mens
Vanaf dan
• vol van de Geest, geleid door de Geest (Lk4:1)
• kracht van de Geest (Lk4:14)
• Geest op Hem, gezalfd door de Geest (Lk4:18)

… na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus
van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met
kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij
goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren,
genas, want God was met Hem. (Hd10:37-38)
➢ Jezus deed de wonderen in de kracht van de Geest
(vanaf conceptie: Geest in Hem; vanaf doop: Geest op Hem)
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Jezus, ons voorbeeld
• veroordeelt: wie niet gelooft

• navolging: voor de gelovige → de Geest nodig
de gelovige
• is opnieuw geboren uit de Geest (Jh3:5,8)

• is gezalfd met de Geest (2Ko1:22; 1Jh2:20,27)
• kan vol zijn van de Geest (Hd6:5;11:24;etc ; Ef5:18)
➢ inwoning & vrucht van de Geest

➢ kracht & gaven van de Geest
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wij Zijn navolgers …
• Jezus uniek: geen zonde gedaan, geen zonde gekend
→ offer, hogepriester

• in karakter en gedrag: vgl. vrucht van de Geest
o bedoeld voor iedere gelovige
→ oproep: wandel door de Geest (Gl5:16,25)
• in kracht en daden: vgl. gaven van de Geest
o gekoppeld aan bediening
▪ Jezus’ tekenen → Zoon van God (Jh20:31)
▪ tekenen van een apostel (2Ko12:12)
▪ tekenen die ons (de gelovigen) volgen (Mk16:17-18)
➢ voortzetting van Zijn werk (Jh14:12)
→ oproep: streef naar de gaven van de Geest (1Ko12:31)
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Onze uitdaging

Jezus laten zien!
in wie we zijn
en
in wat we doen
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