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Wie ben ik , Jezus? 

1. Inleiding. 

 Johan, sprak over de bruiloft te Kana (16 september 2018). 

– Jezus helpt mensen in nood. 

– Jezus zegent overvloedig. 

 Henk - Het evangelie in één woord – Jezus (23 september 2018). 

– Het evangelie van Jezus Christus draait om het weer één worden met God. 

– Jezus laat ons zien hoe de Vader werkelijk is. Zoals Jezus is zo is de Vader. 

 Piet – God van overvloed (30 september 2018). 

– Gods roekeloze liefde is zo groot, Hij doet er alles aan om je te bereiken. 

– God geeft in overvloed/zegent ons en plaatst ons in Zijn Koninkrijk. 

– God wil leven geven! 

“Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden 
weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.”  1 Corinthiërs 2: 12 NBV. 

Jezus, is de reden waarom wij samen zijn. Jouw en mijn leven zijn veranderd door de kracht van Christus – 
de Messias, de Zoon van God – hét evangelie – hét goede nieuws. 

Wij zijn vervuld met de Heilige Geest die in ons woont. 

Ik ben tot dezelfde conclusie gekomen die Petrus heeft gemaakt. 

“Heer, naar wie zouden wij toe moeten gaan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven!” 
 Johannes 6: 68 BGT. 

2. Wie bent U, Jezus? 

In de evangeliën zijn er vaak gesprekken/ontmoetingen waar Jezus zichzelf moet verdedigen, moet uitleg-
gen wie Hij is. 

Jezus, werd vaak afgewezen, Hij werd niet erkend door de Joden. Hij werd niet begrepen. Uiteindelijk werd 
Hij gekruisigd door de mensen die Hij notabene wilde redden. 

Johannes de Doper zegt: Ik heb Jezus gedoopt, ik wist eerst niet wie hij was, en toen de Heilige Geest als 
duif op Hem neerstreek, wist ik dat Hij de Zoon van God is. 

God zegt: “Dit is mijn geliefde zoon.” 

2.1 Jezus als profeet. 

– Wat is een profeet? 

Grieks: pro’phetes; bestaat uit pro (voort) en phèmi (vertellen, zeggen) 

Een profeet is iemand die woorden namens God voort vertelt. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij 
God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en 
het leven was het licht voor de mensen.” Johannes 1: 1 – 4 NBV. 

Eén van de kenmerken was dat Jezus met gezag sprak. 

“Zijn woorden maakten diepe indruk. De mensen dachten: Hij spreekt als iemand met macht! Hij spreekt 
heel anders dan de wetsleraren.” Mattheüs 7: 28 – 29 BGT. 

– Zijn leven is de boodschap: Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien (Johannes 14: 9). 

– Jezus leefde in afhankelijkheid van God: Ik zeg alleen de dingen die ik de Vader heb horen zeggen (Jo-
hannes 14: 24), het zijn niet Mijn woorden. 
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2.2 Jezus als priester. 

– De taak van een priester was, om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te 
brengen voor de zonden. 

“Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, 
moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die 
met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met 
dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de 
Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.” 
 Hebreeën 4: 14 – 16 NBV. 

– Jezus is onze (hoge)priester maar tegelijk ook het offerlam. Door Zijn offer aan het kruis, zijn bloed dat 
gevloeid heeft, is de wereld met God verzoend. Mijn en jouw zonden worden ons niet aangerekend – 
rechtvaardig verklaart – vrijgesproken. (2 Corinthiërs 5: 19). 

“De volgende dag zag Johannes Jezus aankomen. Hij zei: ‘Kijk, daar is het Lam van God, dat de zonde van 
de mensen wegneemt.” Johannes 1: 29 BGT. 

– Jezus bidt voor ons. 

Jezus, is nu bij de Vader, en bidt en pleit voor ons (Hebreeën 9: 24). Dit is één van de gebeden van Jezus 
voor ons: 

“Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één 
zijn met ons.” Johannes 17: 21a BGT. 

2.3 Jezus als koning. 

Jezus heeft overwonnen, en zit aan de rechterhand van de Vader. 

“… Koning der koningen en Here der heren.” Openbaringen 19: 16b NBG. 

Hij heeft de zonde, de dood, en alle machten overwonnen door Zijn opstanding uit de dood.  

“Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in 
Christus over hen getriomfeerd.” Colossenzen 2: 15 NBV. 

Jezus, als Koning, met véél gezag en autoriteit. Hij kijkt niet uit de hoogte naar ons, maar komt naast ons 
staan. Hij zegt: mag ik je voeten wassen? Ik ben niet gekomen om te heersen maar jullie te dienen! Een 
houding van nederigheid en dienstbaarheid! 

– Geen dictator, maar een liefhebbende met ontferming bewogen Koning. 

3. Wie ben ik, Jezus? 

Jezus, is de redenen waarom wij samen zijn. Jouw en mijn leven zijn veranderd door de kracht van Christus 
– de Messias, de Zoon van God – hét evangelie – hét goede nieuws. 

Wij zijn vervuld met de Heilige Geest die in ons woont. 

God zegt: “Jij bent mijn geliefde dochter/zoon.” 

“De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.” Romeinen 8: 16 NBV. 

We zijn geadopteerd in Zijn gezin, in de “Dans” van de drie-eenheid. 

Ik heb een opdracht gekregen. De kerk – het lichaam van Jezus – heeft een opdracht gekregen. Een op-
dracht om “het goede nieuws” uit te leven. Een vertegenwoordiger van Jezus te zijn. 

3.1 Wie ben ik, een profeet? 

– Wat is een profeet? 

Een profeet is iemand die woorden namens God voort vertelt. 

– Wij mogen de voetdruk van Jezus achterlaten. 

“... En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn Zoon zouden gaan lijken. ...” 
 Romeinen 8: 29 BasisBijbel. 

– Jezus leefde in afhankelijkheid van God: Vader, wat mag ik, wat kan ik betekenen voor de ander? Va-
der, mijn verlangen is dat mensen U mogen zien in mij. 

Heer, ik verlang ernaar een spreekbuis van U te zijn! Dat ik mensen mag opbouwen, troosten en be-
moedigen met de woorden van U. 
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“Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. … Maar iemand 
die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.” 
 2 Corinthiërs 14: 1 & 3 NBV. 

3.2 Wie ben ik, een priester? 

Wij zijn niet dé (hoge)priester en hét offerlam. Maar Hij heeft ons wel een boodschap/rol toevertrouwd. 

“En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening 
gegeven heeft, … “ 2 Corinthiërs 5: 18 NBG. 

– Paulus geeft een omschrijving van deze bediening van verzoening: “door hun hun overtredingen niet toe 
te rekenen”. 

– We kunnen maar vergeven, verzoening brengen als we het zelf hebben ervaren. 

De sleutel om dit te begrijpen is – genade. 

Genade is dat God van je houdt, jou gebruikt en door jou heen werkt, ondanks wie jij bent. Dit is niet 
gebaseerd op je prestaties/kunnen of je falen. 

– Wij kunnen bidden en pleiten, zoals Jezus voor ons doet, zodat je naasten/kinderen een openbaring mo-
gen ontvangen van Jezus is. 

“Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal 
vullen, door de Heilige Geest.  
God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de 
kracht die in ons werkt.” Efeziërs 3: 16 & 20 BasisBijbel. 

– We mogen bidden dat Jezus een impact mag hebben in de mensen om ons heen. 

3.3 Wie ben ik, een koning? 

“… en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en 
de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” Openbaringen 1: 6 NBG. 

– Een koninkrijk van koningen en priesters.  

– We worden hersteld in onze 1ste roeping: heersen – regeren - zorgen voor de aarde samen met God. 

– We zijn koningskinderen! Jezus heeft ons Zijn leerlingen autoriteit gegeven. 

“Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal 
ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’” 
  Mattheüs 16:19 NBV. 

– Het onze Vader. 

“Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” 
 Mattheüs 6: 10 NBV. 

4. Wie ben ik, Jezus?  

 Profeet, priester en koning. 

Jezus, is de reden waarom wij hier deze ochtend samen zijn. 

Jezus wil ons leven blijven veranderen door de kracht van de Heilige Geest. 

Jezus wil door middel van de kerk – jij en ik – Zichzelf laten zien. 

– Wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God! 

– Wij mogen Zijn handen en voeten zijn in onze leefwereld. 

– Wij mogen een stem zijn! 

– Wij kunnen het verschil maken in iemands leven, door het werk van de Heilige Geest. 

– Wie zal ik zenden? Hier ben ik. Durf jij de uitdaging aan? 


