Les 34.

Op het moment dat wij kunnen onderscheiden wat de Heer Jezus Christus voor ons geworden
is zullen wij ook meer rust in de Heer kunnen vinden en ons zelf kunnen zien in zijn genade.
1. Vlees (Lichaam)
Johannes 1:14

“Het Woord (Jezus) is vlees (mens) geworden en het heeft onder
ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een
heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade
en waarheid”.

Romeinen 1:3

“aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar
het vlees”.

Galaten 4:4

“Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon
uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet”.

Filippenzen 2:7

“maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht
heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is”.

2. Zonde.
2 Korinthe 5:21

“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem”.

Jesaja 53: 6 en 10

“6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar
zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op
hem doen neerkomen”.
“10 Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte
hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben,
zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het
voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben”.

3. Vloek.
Galaten 3:13

“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons
een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een
ieder, die aan het hout hangt”.

Genesis 3:17-18

“En tot de mens (man, Adam) zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw
hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden
had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil
vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en
doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas
des velds eten”.

Markus 15:17

“En zij trokken Hem een purperen kleed aan en zetten Hem een
kroon op, die zij van doornen gevlochten hadden”.

4. Wijsheid.
Lukas 21:15

“Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw
tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen”.

Handelingen 6:10

“en zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor
hij sprak, te weerstaan”.

4a Rechtvaardigheid. 1
1 Korinthe 1:30

“Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van
God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en
verlossing”

2 Korinthe 5:21

“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor
ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods
in Hem”.

4b Heiligmaking
Hebreeën 10:10

“Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het
offer van het lichaam van Jezus Christus”.

4c Verlossing
1 Petrus 1:18-19

“wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud,
zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen
overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als
van een onberispelijk en vlekkeloos lam”.

5. Voortreffelijker dan de engelen.
Hebreeën 1:4 (SV)

“Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij
uitnemender Naam boven hen geërfd heeft”.

Hebreeën 1:4 (NBG)

“zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij
uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft”. .

Hebreeën 7:26

“Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig,
zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de
hemelen verheven.”

1 Petrus 2:17;

“U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de
ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd
hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des
aanstoots en een rots der ergernis”.

6. Hogepriester.
Hebreeën 6:20

“Waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar
de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in
eeuwigheid”.

Hebreeën 5:5-6

“Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend
hogepriester te worden, maar Hij, die tot Hem sprak:
Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt; zoals Hij ook op een
andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de
ordening van Melchisedek”.

Hebreeën 7:16

“die dit niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift
betreffende vleselijke (afkomst), maar krachtens een
onvernietigbaar leven”.

7. Borg
Hebreeën 7:22
Lezen voor illustratie:
Genesis 15:8-10

Hebreeën 8:11-13

“in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden”.
“En hij zeide: Here HERE, waaraan zal ik weten, dat ik het
bezitten zal? En Hij zeide tot hem: Haal Mij een driejarige
jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif
en een jonge duif. Hij haalde die alle voor Hem, deelde ze
middendoor en legde de stukken tegenover elkander, maar het
gevogelte deelde hij niet”.
Dit vers omschrijft het verbond. Voor de vervulling van dit
verbond is Christus Borg:
“En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een
ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen
zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.
Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun
zonden zal Ik niet meer gedenken. Als Hij spreekt van een nieuw
(verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd
verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van
verdwijning”.

Opmerking:
Een borg is iemand die zich garant stelt voor een ander. Soms denken wij dat de Here Jezus
Christus op de één of andere wijze onze Borg is bij de Vader. Maar door deze gedachte
verliezen wij de zegende waarheid dat Christus Gods Borg is bij ons, dat Hij getrouw het
nieuwe verbond zal nakomen.

