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Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gege-
ven, waardoor wij moeten behouden worden.
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Daar ruist lang de wolken een lief’lijke naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaam.

Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard’.

Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof,
en d’engelen zingen voortdurend Zijn lof.

Wij zullen verheerlijkt om Jezus eens staan,
en heffen dan juichend de jubeltoon aan:

Jezus, Jezus, uw naam zij d’eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

(G.L. 219)
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Zijn Naam is Jezus

Voor u ligt het laatste ‘Broodje’ van 2013. Elf maanden zijn 
voorbij gegaan. Of de Heer ons de twaalfde maand hier nog laat 
of dat Hij ons naar Huis haalt, weet niemand, maar feit is dat er 
alweer bijna een jaar voorbij is. Een jaar dat er voor iedereen 
anders heeft uitgezien, met voor iedereen zijn eigen blijdschap 
en/of verdriet. Maar ook een jaar waarin we ons weer verzekerd 
wisten van de trouw van onze Heer.

De maand december is de tijd dat mensen elkaar een kaart stu-
ren; zomaar om prettige feestdagen te wensen of om te wijzen 
op de Here Jezus die voor ons op aarde is gekomen. 

Eén kaart viel ons dit jaar speciaal op omdat die nog eens onder 
de aandacht bracht dat de hele Bijbel ons over de Here Jezus 
spreekt, te beginnen bij Genesis en eindigend bij Openbaring. 
Midden op de kaart stond groot: Zijn naam is Jezus. Erboven en 
eronder stonden de bijbelboeken genoemd met daarachter hoe 
we de Here Jezus daar voorgesteld vinden.

Laten we het laatste ‘Broodje’ van 2013 gebruiken om samen 
hetzelfde te doen; om onze Heer en Heiland te zoeken zowel 
in het Oude als in het Nieuwe Testament. Hij, Die voor ons op 
aarde is gekomen als Baby in een kribbe, om aan het kruis van 
Golgotha voor onze zonden te sterven. 

Natuurlijk kunnen we dat maar zeer beperkt doen, maar we 
hopen dat het toch mag bijdragen dat de Here Jezus weer groter 
en dierbaarder voor ons wordt, zodat we nog meer gaan uitzien 
naar de dag dat Hij ons komt halen om voor eeuwig bij Hem te 
zijn in het Vaderhuis.

De redactie.

~~~~~~~~~~
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Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gege-
ven, waardoor wij moeten behouden worden.

Zijn naam is Jezus
______________________________________________________

…en gij zult Hem de naam JEZUS geven, want Hij is het… 
(Matth. 1:23).

De naam kerstfeest is een verbastering van: Christusfeest. Het is 
een feest dat verwijst naar een Persoon, namelijk Jezus Christus. 
Niet het feest zelf staat centraal, maar de Persoon Christus be-
hoort in dit feest de eerste plaats in te nemen. Maar het feit dat 
Hij in deze wereld is gekomen, mogen we zeker als een feest 
zien!

Zijn naam is Jezus.
De Bijbel, dat is Gods woord, geeft ons een doorlopend getuige-
nis van Gods gedachten om met de mens tot zijn doel te komen. 
Het was naar zijn wil en zijn eeuwig voornemen om mensen 
te maken naar zijn beeld én gelijkenis: “Laat Ons mensen maken 
naar ons beeld, als onze gelijkenis” (Gen.1:26). 

Ondanks dat de mens ervoor koos om het oor te lenen aan de 
duivel en daardoor in de zonde viel en dus schuldig voor God 
stond, was God vastbesloten om zijn voornemen: mensen ma-
ken naar Ons beeld, als onze gelijkenis, ten uitvoer te brengen. 
Daartoe was het nodig dat er iemand zou komen die de schuld 
van het menselijk geslacht zou overnemen en de straf van de 
zonde zou dragen, zodat Gods voornemen met de mens alsnog 
doorgang kon vinden. 
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Zijn Naam is Jezus

Dat het niet zomaar een mens kon zijn die de straf zou kunnen 
dragen, was duidelijk: het moest een mens zijn, die nooit had 
gezondigd en daar ook niet de geringste neiging of aanleg toe 
had. Het moest iemand zijn die volkomen in overeenstemming 
met Gods wil zijn weg zou gaan in deze wereld en in alles ge-
hoorzaam aan God wilde zijn. 

Een zodanige mens werd sinds de zondeval op aarde niet meer 
gevonden, want allen hebben gezondigd (Rom. 3:23). Een ogen-
schijnlijk onoplosbaar probleem! 
Dit probleem kon niet door de mensen worden opgelost; alleen 
God Zelf kon hiervoor de oplossing geven. En dat heeft Hij ook 
gedaan! God Zelf is in het vlees gekomen, in de gestalte van 
zijn Zoon. 

Daarover hadden de profeten gesproken, al vele eeuwen voor-
dat dit grootste wonder dat de wereld ooit gezien heeft, zou 
plaatsvinden. De Here God, die vanaf het begin van de schep-
ping zijn gedachten in zijn woord, de Bijbel, heeft laten vastleg-
gen, heeft onder de mensen gewoond en Zelf hun schulden-
probleem opgelost. “Het Woord was God… en het Woord is vlees 
geworden, en het heeft onder ons gewoond” (Joh.1:1 en 14). 
De engel Gabriël had daarover gesproken tot de ongehuwde 
vrouw Maria, die was zoals alle andere vrouwen: “De Heilige 
Geest zal over u komen…en dáárom zal ook het Heilige dat verwekt 
wordt, Zoon van God genoemd worden…Deze zal groot zijn en Zoon 
van de Allerhoogste genoemd worden” (Luc. 1:30-35).

Gij zult Hem de naam Jezus geven!!

Daarmee werden de woorden van de profeten uit de voorgaan-
de eeuwen vervuld. Jezus, dat is: God én mens in één Persoon. 
God, omdat Hij verwekt was door de Heilige Geest, (God is 
Geest: Joh. 4:24 en 2 Kor. 3:17,18) en mens omdat Hij geboren 
was uit een vrouw (Gal.4:4).
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Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gege-
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Jezus-naam, wie kan doorgronden,
al uw diepte en hoogte, wie?
Wie de liefde en ’t heil verkonden,
waar ik het einde niet van zie?
Onnaspeurlijk blijft die naam,
in zijn glans en rijkdom saâm. (G.L. 118:1)

De apostel Petrus zegt: “Van Hem getuigen alle profeten...” (Hand. 
10:43). Wat hebben de profeten geschreven over de komst van 
de Here Jezus, en welke kenmerken hebben zij daarbij ge-
noemd? We zullen in dit stukje enkele profetieën nalezen, en 
dan zien dat er maar één Persoon in de geschiedenis is geweest, 
waarop al deze voorzeggingen van toepassing zijn: Jezus Chris-
tus.

Genesis: de verlossing door het zaad van de vrouw.
Vanaf het allereerste begin heeft God aangegeven op welke 
wijze Hij de mens zou verlossen van de zonde. Nadat de dui-
vel, via de vrouw, de mens tot ongehoorzaamheid aan God had 
verleid, wordt hem door God aangezegd dat juist het zaad van 
de vrouw tot zijn eigen ondergang zou leiden. Er werd tot hem 
gezegd: “...haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen...” (Gen. 3:15). 
Dat wil zeggen: zonder toedoen van een man, zoals het nor-
maal aan elke geboorte vooraf gaat. De mens wordt verlost door 
het zaad van de vrouw en dat is: Jezus! 

Exodus: de verlossing door het bloed van het Lam.
Abraham had voorheen al tot zijn zoon Isaäk gezegd: “God 
zal Zichzelf voorzien van een Lam…Zo gingen die beiden tezamen” 
(Gen.22:8). Deze profetie van Abraham heeft zijn voorvervul-
ling gehad bij verlossing van het joodse volk uit Egypte: het Pa-
scha. Deze verlossing moest het volk ieder jaar vieren “En deze 
dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de 
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Zijn Naam is Jezus

Here; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting 
vieren.” (Ex. 12:14). 

De uiteindelijke vervulling van Abrahams profetie sprak Johan-
nes de Doper uit, toen hij, ziende op de Here Jezus, sprak: “Zie, 
het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De 
verlossing van de mens, door het bloed van het Lam, is een grote 
vreugde, “een feest”, voor de Here. Hierdoor zou de Here zijn 
doel bereiken: “mensen naar Ons beeld, als Onze gelijkenis”.

Leviticus: de verlossing door het offer.
Nadat Mozes de tabernakel, dat is de tent der samenkomst, 
heeft opgericht, spreekt God onmiddellijk tot hem over iemand, 
die de Here een offergave zou willen brengen: “Wanneer iemand 
onder u de Here een offergave brengen wil, ...” (Lev. 1:2).

Het eerste offer dat genoemd wordt, is het brandoffer dat een 
welriekende reuk voor de Here zou zijn (Lev. 1:9,13,17). In de 
brief aan de Efeziërs lezen we dat de apostel Paulus naar de 
Here Jezus verwijst als hèt Offer: “Christus heeft u liefgehad en 
Zich voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een 
welriekende reuk” (Efez. 5:2). 
Dat was het eerste doel van de Here Jezus: zijn God en Vader 
verheerlijken op aarde. “Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het 
werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.” (Joh. 17:4). 

Waar de eerste mens in de hof van Eden gefaald had, heeft de 
Here Jezus in die andere hof op de Olijfberg, tot eer van de Va-
der gehandeld. 
De gelovige is nu, dankzij het welriekende offer van de Here 
Jezus, aangenaam gemaakt/begenadigd in de Geliefde (Ef.1:6). 
Wij mogen onze hand op het hoofd van dat Offer leggen: “zo zal 
het, hem ten goede, welgevallig zijn, om over hem verzoening te doen” 
(Lev.1:4). 
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Daarnaast was het nodig dat de Here Jezus, naast brandoffer, 
óók tot schuldoffer gemaakt werd: “Hem, die geen zonde gekend 
heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 
gerechtigheid Gods in Hem” (2 Kor. 5:21).

Kon uw liefde meer ons schenken,
kon genade verder gaan?
Zal uw gave niet ons denken
altijd ver te boven gaan? (G.L. 180:4)

Numeri: de koperen slang.
Koper spreekt van oordeel. In Numeri 16 lezen we over de op-
stand van Korach, Dathan en Abiram. Nadat het vuur van de 
Here zijn tegenstanders dodelijk had getroffen, werden hun ko-
peren vuurpannen, die in het vuur van Gods oordeel geweest 
waren, omgewerkt tot koperen platen, waarmee het altaar be-
kleed moest worden. Het volk moppert over de zware straf, 
waarna de Here opnieuw ingrijpt (Num.16:35 en verder).

Vervolgens lezen we in Numeri 21 dat het volk na enige tijd 
opnieuw begint te klagen, waarop de Here vurige slangen onder 
het volk zendt, waardoor er velen sterven. 
Mozes krijgt de opdracht om een koperen slang te maken, en 
die boven op een staak te plaatsen: “De Here dan zeide tot Mozes: 
Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar 
ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een 
koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang 
hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.” 
Door slechts een blik op deze koperen slang te richten, kon men 
in leven blijven! 

De Here Jezus sprak met Nicodemus over deze gebeurtenis:
“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook 
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de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in 
Hem eeuwig leven hebbe.” (Joh.3:14).

In Rom. 8:1-3 lezen we: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, 
die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u 
in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want 
wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees - God 
heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde 
gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees,...”.

Heeft u de blik al op de verhoogde Zoon op het kruis gericht; 
want alléén daar is eeuwig leven te ontvangen!

Door een blik op het kruis, is er leven en heil,
is er leven voor u en voor mij.
Zie gelovig op Hem, wordt behouden en leef,
want verlossing biedt Jezus u, vrij!

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht, dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft. (J.d.H. 72:1)

Deuteronomium: de komende profeet.
Dit Bijbelboek geeft een terugblik over de woestijnreis van het 
volk Israël en over alles wat hen daarbij is overkomen. 
Maar daarnaast geeft Mozes ook aan dat er in de toekomst een 
profeet zal komen, die bijzonder gezag heeft. “Een profeet uit uw 
midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here uw God u verwek-
ken; naar hem zult gij luisteren.” (Deut. 18:15) En in vers 18 en 19  
voegt God eraan toe: “Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en 
Hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luis-
tert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik 
rekenschap vragen.” 
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Deze profeet is de Here Jezus, want de apostel Petrus verwees 
naar Hem, toen hij sprak: “Mozes heeft gezegd: de Here God zal u 
een profeet doen opstaan uit uw broeders gelijk mij: naar Hem zult gij 
horen in alles wat Hij tot u spreken zal”. 
Maar dan volgt er een ernstige waarschuwing: “en het zal geschie-
den, dat alle ziel, die naar deze Profeet niet hoort, uit het volk zal wor-
den uitgeroeid” (Hand. 3:22,23). 
Ook Stefanus heeft naar deze profetie van Mozes verwezen, en 
het de Joodse Raad en de hogepriester voorgehouden (Hand. 
6:15 en 7:1,37). 
Sommige Joden hebben in de Here Jezus de belofte aan Mozes 
erkend en dat ook beleden: “Sommigen dan uit de schare, die naar 
deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet” 
(Joh. 7:40). 
De discipel Filippus zei tot Nathanaël: “Wij hebben Hem gevon-
den, van wie Mozes in de wet geschreven heeft én de profeten, Jezus, de 
zoon van Jozef, uit Nazareth” (Joh. 1:46-50).

Jozua: de leidsman door de doodsrivier.
Om in het beloofde land binnen te kunnen gaan, moest de laat-
ste hindernis nog genomen worden door het volk Israël: de ri-
vier de Jordaan. 
Deze was buiten haar oevers getreden, toen het volk daar aan-
kwam (Joz. 3:15b). Het volk stond voor een bijna onmogelijke 
opgave, maar: “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God” 
(Luc. 18:27). 

Jozua roept het volk bijeen: “Toen zeide Jozua tot de Israëlieten: 
Komt naderbij en hoort de woorden van de Here, uw God. Voorts 
zeide Jozua: Hieraan zult gij weten ,dat de levende God in uw midden 
is... ziet, de ark des verbond van de Here der ganse aarde trekt vóór u 
over de Jordaan in...Zodra dan de voetzolen der priesters, die de ark van 
de Here, de Here der ganse aarde, dragen, in het water van de Jordaan 
rusten, zal het water van de Jordaan afgesneden worden; het water dat 
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van boven afkomt, zal als een dam blijven staan.” En zo is het ook 
gegaan. (Joz. 3:9-17). 

De dreiging van de dood werd overwonnen dankzij het feit dat 
de ark, waarop het bloed der verzoening aanwezig was, zich 
midden in de doodsrivier bevond. 
Zo is, doordat de Here Jezus voor ons de dood is ingegaan, de 
dood niet langer een bedreiging voor de gelovigen.
“De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? 
Dood, waar is uw overwinning? Gode zij dank, die ons de overwinning 
geeft door onze Here Jezus Christus!” (1 Kor. 15:54-57).

Waar zijn nu, dood, uw macht en scherpe pijlen?
Uw zeis ligt nu verbroken voor altoos.
Gods eigen Zoon, uit dood en graf verrezen,
maakt dood en graf voor eeuwig machteloos. (G.L. 74:1)

Richteren: de verlossing uit de macht van de tegenstander.
Tijdens de regelmatig terugkerende afval van het Joodse volk in 
het beloofde land en het tijdelijke herstel door een 12-tal rich-
ters die in dit Bijbelboek staan genoemd, doet God iets opval-
lends. 
Vóór de geboorte van de laatste richter, die in dit Bijbelboek 
wordt genoemd, verscheen ‘de Engel des Heren’ aan de vader 
en moeder van de nog ongeboren Simson. Daarbij verrichtte 
deze Engel een wonder! De Engel des Heren steeg in de vlam 
van het altaar, omhoog naar de hemel. De vader en moeder ko-
men dan tot de erkentenis dat zij in deze Engel des Heren, God 
hebben gezien. 
Zij hadden deze Engel des Heren naar zijn naam gevraagd, 
waarop Hij antwoordde: “die is wonderbaar” (Richt. 13:17-22). 

De Here Jezus zegt in zijn gesprek met Nicodemus: “En niemand 
is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de 
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Zoon des mensen.” (Joh. 3:13). Let wel: de Here Jezus spreekt hier 
over een gebeurtenis uit het verleden! 

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven…en men 
noemt Hem: Wonderbaar” (Jes. 9:5). 

De verlosser, Simson, werd geboren uit een onvruchtbare vrouw: 
”En de Engel des Heren verscheen aan de vrouw en zeide tot haar: Zie, 
gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een 
zoon baren.” (Richt. 13:3) 

Dezelfde woorden: “gij zult zwanger worden en een zoon baren” wer-
den ook tot Maria gericht door een andere engel, Gabriël, met 
de aanvulling: “en gij zult Hem de naam Jezus geven” (Luc.1:31).
Toen Simson, met zijn vader en moeder, op weg was naar Tim-
na, kwam hem een jonge leeuw ‘brullend’ tegemoet; Simson 
scheurde hem uiteen! (Richt.14:5,6)
Zo is de ware Verlosser, de Here Jezus, die andere brullende 
leeuw, satan, tegemoet getreden en heeft hem van zijn kracht 
beroofd, op het kruis van Golgotha (zie 1 Petr. 5:8 en 2 Tim. 
1:10).

Ruth: de losser uit Bethlehem.
Het bijbelboek Ruth vertelt ons de geschiedenis van een Moabi-
tische vrouw die niet tot het volk Israël behoorde, maar die een 
plaats krijgt in het geslachtsregister van de Here Jezus (Matth. 
1:5). 
“U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, 
nu in zijn ontferming aangenomen” (1 Petr. 2:10).

In Bethlehem woonde een zeer vermogend man, Boaz geheten 
(Ruth. 2:1). Deze zeer vermogende man, gebruikte zijn rijkdom 
om deze vrouw, Ruth uit de heidenen, tot zijn bruid te verwer-
ven. Daartoe was het nodig dat hij haar verloste uit de macht 
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van een losser, die het eerste recht had op de vrouw Ruth (deze 
eerste losser is een beeld van de wet, waar zij door haar huwe-
lijk met de zoon van Naomi onder gesteld was). 

Deze eerste losser kon haar echter niet lossen, zonder zijn eigen 
erfdeel, de wet, te gronde te richten. 
De wet, die niet gebroken kan worden (Joh. 7:23), verbood im-
mers dat een Moabitische in de gemeente des Heren mocht ko-
men (Deut. 23:3). 

Deze vermogende man is een prachtig (voor)beeld van de Here 
Jezus, waarvan geschreven staat: “Gij kent immers de genade van 
onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, hoe-
wel Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 
8:9). 

Door zijn huwelijk met Ruth, deelt Boaz zijn gehele bezit met 
deze, door hem beminde, vrouw uit de heidenen. “Bedenk daar-
om dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees…dat gij te dien 
tijde  zonder Christus waart…Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die 
eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus” (Ef. 
2:11-13).

1+2 Samuël: de verlossing door de herder.
Nadat het volk ervaren had dat de koning naar hún wens, zo-
als de andere volken rondom hen, niet gebracht had, wat zij 
gehoopt hadden, laat de profeet Samuël het volk weten dat de 
Here Zich een man had uitgezocht naar Zíjn hart en dat de Here 
hem tot een vorst over zijn volk had aangesteld (1Sam.13:14 ). 

Toen de apostel Paulus in de synagoge in Antiochië sprak refe-
reerde hij hier aan: “En van toen af vroegen zij om een koning en 
God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, 
veertig jaren lang; en nadat Hij deze verworpen had, verwekte Hij hun 
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David als koning, wie Hij ook dit getuigenis gaf: Ik heb David, de zoon 
van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal 
volbrengen. Uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israël de 
Heiland Jezus doen komen,...” (Hand. 13:21-23).

Deze man, David [Geliefde], was herder en hij was bij de scha-
pen (1 Sam. 16:11 en 17:15). 
Vóórdat David het koningschap aanvaardde, trok hij, als herder, 
ten strijde tegen de reus Goliath. Hij zei tot Goliath: “Gij treedt 
mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tege-
moet in de naam van de Here der heerscharen, de God der slagorden 
van Israël, die gij getart hebt. Deze dag zal de Here u in mijn macht 
overleveren en ik zal u verslaan... Opdat de gehele aarde wete, dat Israël 
een God heeft, en deze gehele menigte wete, dat de Here niet verlost 
door zwaard en speer. Want de strijd is des Heren...” (1 Sam. 17:45-
47). 

David is daarin een beeld van de Here Jezus, die zei: “Ik ben 
de goede Herder. De goede Herder zet zijn leven in voor zijn schapen” 
(Joh. 10:11). Zo heeft de Here Jezus, dé Herder, voordat Hij het 
koningschap zal opnemen, eerst de grote tegenstander, satan, de 
doodsteek toegebracht: “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel 
hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij 
door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou 
onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door 
angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.” (Hebr. 2:14,15). 

David trad de reus Goliath tegemoet met slechts een slinger en 
een vijftal stenen, maar door één steen werd de vijand uitge-
schakeld. 
De Here Jezus zei later tot het volk: “En ieder, die op die Steen 
valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen” 
(Luc. 20:17,18). Hij was het zaad van de vrouw, die niet alleen 
Goliath heeft gedood, maar die bovenal de kop van de slang 
heeft vermorzeld (Gen.3:15).
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Psalmen: Zie, Ik kom om uw wil te doen.
De psalmen bevatten veel profetieën over de komst van de Zoon 
van God.
In Psalm 22 beschrijft David het lijden dat over de Heiland zou 
komen en begint met de woorden: “Mijn God, mijn God, waarom 
hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing…” Deze woor-
den heeft de Here Jezus gesproken op het kruis van Golgotha, 
toen Hij het oordeel van de heilige en rechtvaardige God, over 
onze zonden onderging (Matth. 27:46). 

Het was de lust van de Here Jezus om de wil van de Vader te 
doen. In Psalm 40 lezen we: “Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de 
boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn 
God, uw wet is in mijn binnenste” (verzen 8 en 9). 

Ook de profeet Jesaja zegt over de Here Jezus: “En er zal een 
rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen 
zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest 
van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van 
kennis en vreze des Heren; ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren.” 
(Jes.11:1-3). 

Toen de discipelen terugkwamen bij de Here Jezus in Sichar, zei 
Hij tot hen: “Mijn spijze is de wil te doen van Hem, die Mij gezonden 
heeft, en zijn werk te volbrengen” (Joh. 4:34). 

In Hebr. 10:7 wordt verwezen naar de tekst uit Psalm 40: “Daar-
om zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt 
Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers 
en zondoffer hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier 
ben Ik - in de boekrol staat van Mij geschreven - om uw wil, o God, te 
doen.” (verzen 5-7) 
De schrijver van deze brief voegt in vers 10 daaraan toe: “Krach-
tens die wil, zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het 
lichaam van Christus!” 
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Spreuken: de wijsheid van God.
“Roept de Wijsheid niet 
en verheft de verstandigheid niet haar stem?
Boven op de hoogten aan de weg,
daar, waar de paden samenkomen, is zij gaan staan,
aan de zijde van de poorten, aan de ingang der stad,
waar men de poortdeuren binnengaat, roept zij luide:
tot u, mannen, roep ik
en mijn stem gaat uit tot de mensenkinderen!
Gij onverstandigen, leert schranderheid.
Gij dwazen, verstaat het met uw hart.
Hoort, want ik zal verheven dingen spreken
en mijn lippen openen tot wat recht is.
Want waarheid spreekt mijn gehemelte,
een gruwel voor mijn lippen is de goddeloosheid.
Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken;
niets daarin is verdraaid en verkeerd.
Zij alle zijn voor de verstandige juist,
betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben. (Spr. 8:1-9)
...
“Welzalig de mens die naar Mij luistert,... 
Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, 
hij heeft van de Here welgevallen verkregen.”(Spr.8:34,35).
 
De apostel schrijft ons: “Wij prediken een gekruisigde Christus…
de kracht Gods en de wijsheid Gods” (1 Kor. 2:23,24), “Christus, in 
wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn” (Kol. 2:2,3).

Prediker: de arme,wijze man.
“Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en het maakte grote indruk 
op mij: er was een kleine stad met weinig inwoners, en een groot koning 
trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens 
tegen haar op; en in die stad bevond zich een arme, wijze man die haar 
had kunnen redden door zijn wijsheid; doch geen mens dacht aan die 



16

Zijn Naam is Jezus

arme man. Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht, maar de wijs-
heid van de arme man wordt veracht en naar zijn woorden luistert men 
niet!” (Pred. 9:13-16). 

“En toen Hij [de Here Jezus], nog dichterbij gekomen was, en de stad 
zag, weende Hij over haar en zei: “Och, of gij ook op deze dag verstond 
wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. 
Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk 
tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het 
nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zul-
len in u geen steen op de andere laten, omdat gij de de tijd niet hebt 
opgemerkt, dat God naar u omzag” (Luc. 19:41-44). 
Deze wijze MAN, had haar kunnen redden!

Hooglied: de lofzang van de Geliefde over zijn geliefde.
“Mijn Geliefde is van mij en ik ben van Hem…Van mijn Geliefde ben 
ik en van mij is mijn Geliefde” (Hoogl. 2:16 en 6:3). 
Het bijzondere in het Hooglied is onder andere dat de geliefde 
van de Geliefde, zowel zijn bruid alsook zijn zuster is (Hoogl. 
4:9,10,12 en 5:1,2). Hoe kan dat?  Dat kan alleen als zowel de 
Geliefde als de bruid dezelfde Vader hebben! 

Na zijn opstanding uit de doden, zei de Here Jezus tot Maria 
van Magdala: ”Ik vaar op naar mijn Vader én uw Vader…” (Joh. 
20:1,17). 
En in de brief aan de Efeziërs schrijft de apostel Paulus: “In liefde 
heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aan-
genomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof 
van de heerlijkheid zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in 
de Geliefde” (Ef. 1:6).

Jesaja: evangelist uit het Oude Testament.
“Daarom zal de Here Zelf u een teken geven: zie, de jonkvrouw 
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[maagd] zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de 
naam Immanuël geven” (Jes. 7:14). In Mattheüs wordt deze tekst 
aangehaald: “Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen 
de Here door de profeet gesproken heeft toen hij zeide: Zie, de maagd 
zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Im-
manuël geven, hetgeen betekent: God met ons.” (Matth. 1:22,23). 
“En Thomas zei tot Hem: Mijn Here én mijn God” (Joh. 20:28). 

De apostel Johannes schrijft later, nadat hij de vernedering als-
ook de heerlijkheid van de Here Jezus van nabij had meege-
maakt: “...en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 
Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven!” (1 Joh. 5:20b). Zo 
Vader, zo Zoon!

Ezechiël: zag de hemel geopend.
“In het dertigste jaar…werd de hemel geopend en zag ik gezichten 
van Godswege…Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een 
uitspansel, als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid over hun hoof-
den…Boven het uitspansel boven hun hoofden was wat er uitzag als 
lazuursteen, dat de vorm had van een troon, en dáárboven, op hetgeen 
een troon geleek, een gedaante, die eruit zag als een Mens” (Ezech. 
1:1,22,26).

De Zoon des Mensen, Jezus Christus, sprak tot de Vader in de 
nacht voor het lijden dat Hij moest ondergaan, over de beteke-
nis van zijn lijden. Hij zei over Zichzelf: “En nu, verheerlijk Gij 
Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij u had, eer de wereld 
was” (Joh. 17:5) 
De Here Jezus had de heerlijkheid verlaten, en heeft Zichzelf op 
aarde ontledigd (Filip. 2:5-11), om door de dood op het kruis, 
ook ons in zijn heerlijkheid te kunnen laten delen: 
“En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gege-
ven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn. Ik in hen en Gij in Mij” 
(Joh.17:22,23). 
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En verder: “Vader…Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn 
heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt” (Joh.17:24).

Wat Ezechiël eens zag, is de toekomst voor al Gods kinderen. 
De apostel Johannes heeft daarvan al iets mogen zien, toen hij 
op het eiland Patmos was: “en ik zag Iemand als een Mensenzoon…
en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn 
ogen als een vuurvlam, en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in 
een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als het geluid van vele 
wateren…en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht…
En toen ik Hem zag viel ik als dood aan zijn voeten, en Hij legde zijn 
rechterhand op mij en zei…IK BEN DOOD GEWEEST!” (Openb. 
1:13-18).

Uwe liefde kocht mij vrij,
en uw dood schonk mij het leven.
Ja, u deed teveel voor mij,
om mij weder prijs te geven.
U, o Heiland, U alleen,
Bent mijn troost in tegenheên! (G.L. 60:4)

De apostelen: getuigen van de Here Jezus.
De overpriesters en Schriftgeleerden wisten koning Herodes 
precies te vertellen waar de Christus geboren zou worden vol-
gens de voorzeggingen van de profeten, maar ze toonden geen 
enkele belangstelling toen de wijzen uit het Oosten kwamen en 
vroegen waar de Koning der Joden geboren was. Zij, die niet tot 
het Joodse volk behoorden bewezen de Here Jezus hulde (Matth 
2:1-12). 
Veel Joden waren verbaasd toen zij van de herders hoorden dat 
de Heiland was geboren, maar namen niet de moeite om ook 
naar Bethlehem te gaan. 
“Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de 
wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, 
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en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de 
zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Joh.1:11). Dat is het trieste 
relaas van de evangelist Johannes, aangaande de geboorte van 
de Heiland. 

Hij kwam tot een wereld, verloren in schuld en Gods belofte 
werd in de Here Jezus heerlijk vervuld, maar er was voor Hem 
‘geen plaats’ in een woning, of zelfs maar in de herberg; een 
kribbe was zijn wieg. Hij sprak voor zijn dood aan het kruis tot 
de discipelen: “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen…want 
Ik ga heen om u plaats te bereiden” (Joh.14:2). Wat een schrille te-
genstelling maar wat een wonderlijke genade ook! Inderdaad: 
zijn naam is WONDERBAAR!

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Uw kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht,
Zijn naam is: “WONDERBAAR”, zijn daden
zijn wond’ren van genaad’ alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ‘t oog des Vaders treên! (Gez.10:5)

Gij zult Hem de naam Jezus geven, want: Hij is het, die het volk 
zal redden van hun zonden (Matth. 1:21).
En de behoudenis is in niemand anders want er is ook onder de 
hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor 
wij behouden moeten worden! (Hand. 4:12).

Van harte een gezegend Christusfeest!
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Groot is uw trouw, o Heer.
______________________________________________________

We leven in een onzekere wereld,
maar we dienen een Redder die onveranderlijk is.
“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.” 
(Hebr. 13:8)

We kunnen moeilijke tijden tegemoet gaan,
maar de Heer is onze vaste Rots.
“O, Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil,” (Ps. 18:3))

Wij weten niet wat de toekomst hier op aarde ons brengt,
maar we zijn er zeker van dat de Here Jezus ons vasthoudt.
“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” 
(Matth. 28:20)

“En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons 
heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn ge-
nade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed 
werk en woord.” (2 Thess. 2:16)

Wij wensen u allen een goede jaarwisseling toe.

~~~~~~~~~~~~~~~~


