
GODS
REDDINGSPLAN



INLEIDING
Joy to the world! In de adventtijd zie je deze uitspraak veel
voorbijkomen. Kerst is een feest van blijdschap, want we vieren dat
Jezus naar de aarde gekomen is om ons te redden. We steken kaarsen
aan als symbool van hoop; licht in het donker. Huizen worden
uitbundig versierd, we leggen cadeautjes onder de kerstboom, trekken
onze mooiste kleren aan en eten gezellig met elkaar. We zouden bijna
vergeten Jezus Zijn geboorte heel primitief was. En dat we rond deze
tijd mogen gedenken en vieren dat Jezus, onze Redder, uit liefde voor
de Vader en voor de mensheid naar de aarde kwam. Om zo Gods
reddingsplan in werking te stellen. 

In Filippenzen 2:6-8 schrijft Paulus: “Hij die de gestalte van God had,
hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij
nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als
mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in
de dood, de dood aan een kruis.”

Jezus was aan God gelijk. Hij had meer glorie, macht en rijkdom dan wij
ons voor konden stellen, maar gaf het allemaal op om een mens te
worden zoals wij. Waarom vernederde Hij zichzelf? Het was allemaal
onderdeel van Gods reddingsplan voor ons. In deze Bijbelstudie wil ik
samen met jullie stilstaan bij wat het Jezus gekost heeft om naar de
aarde te komen, waarom Hij dat deed en wat dat betekent voor ons
persoonlijk.



JEZUS WERD MENS

De schepping was perfect. Adam en Eva hadden een hechte relatie met
God. Maar, ze zondigden en de relatie was verbroken. Toch maakte
God de belofte dat het kwaad op een dag overwonnen zou worden.
(Genesis 3:15) God stuurde telkens weer mensen om het volk de goede
kant op te sturen (denk aan Abraham, Mozes en andere rechters,
profeten en koningen) maar het volk was steeds weer ongehoorzaam.
Toch bleef God trouw aan zijn beloften en stuurde uiteindelijk zijn
meest kostbaarste bezit, Jezus, zijn eigen Zoon, als Redder. 
Laten we kijken wat dat betekent.

Johannes 1:1, 14, 18 “In het begin was het Woord, het Woord was bij
God en het Woord was God. (..) Het Woord is mens geworden en heeft
bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn
grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (…)
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die
aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen”

Jezus verliet de hemel en kwam naar de aarde zodat wij God konden
leren kennen door Hem. In de tijd van Jezus waren er allerlei regels
toegevoegd aan de wet. Door dit wetticisme vergaten de mensen wie
God was. Jezus bracht daar verandering in, Hij liet zien dat God
liefdevol en genadig is. Hij was volledig God, maar ook volledig mens.
Hij werd op natuurlijke wijze geboren en groeide op als kind, puber en
jongvolwassene. Hij kon blijdschap, maar ook pijn en verdriet voelen.
Hij was mens net als jij en ik, alleen zondigde Hij niet.

Jezus gaf Zijn glorie op1.



VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1.Wat voor beeld hadden mensen van God in de tijd dat Jezus kwam?

2.Wat voor beeld heb jij van God? Hoe liet Jezus zien wie God is?

3.Als je bedenkt dat Jezus worstelingen en gevoelens had net als jij,
wat betekent dat voor jou persoonlijk?



2. Jezus vernederde Zichzelf

2. Corinthe.8:9b “Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden
opdat u door zijn armoede rijk zou worden”

Voordat Jezus naar de aarde kwam, en zelfs voordat de aarde bestond,
had Hij alle glorie en rijkdom. Hij koos er niet alleen voor zich te
vernederen tot mens, maar werd ook arm, diende als een knecht en
stierf als een crimineel. Men verwachte een Messias die als een koning
zou regeren, maar Hij kwam als een nederige timmerman die de voeten
van zijn discipelen waste. Hij liet zien dat God naar ons hart kijkt, en
niet naar uiterlijk vertoon. 

Matteüs 20:28 “Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te
worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor
velen.”

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1.Waarom denk je dat Jezus als ‘gewoon’ mens naar de aarde kwam?

2.Zou jij bereid zijn alles achter te laten om in een arm land God te gaan
dienen?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Matte%C3%BCs


3. Jezus was gehoorzaam tot aan het
kruis

Fillipenzen. 2 :8 “En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en
werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan een kruis.”

Toen Jezus op aarde was, zocht Hij altijd Gods wil. Jezus stierf aan het
kruis in gehoorzaamheid aan God. Hij wist hoe moeilijk het zou zijn,
want Hij vroeg zelfs aan God of Hij ‘deze beker’ niet weg wilde nemen.
Maar het was niet alleen fysiek de meest pijnlijke dood, ook geestelijk
was het enorm zwaar; Hij nam alle zonden van de mensheid op zich en
werd daarmee vervloekt. 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”

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

Heeft God jou wel eens gevraagd iets te doen wat je eigenlijk niet
wilde? Deed je het toen toch? Wat was het resultaat?



HET DOEL VAN GODS REDDINGSPLAN
Wat een offer bracht Jezus! Maar nu blijft de vraag, waarom? Eigenlijk
is het antwoord vrij simpel: omdat wij onszelf niet kunnen redden.
Zonder de wet ging het mis, en ook met de wet ging het mis. Hoe goed
we ook ons best doen, het is nooit genoeg om in de hemel te komen. En
daarom moet wij ons zelf ook vernederen, en toegeven dat we het niet
alleen kunnen. Erkennen dat we Jezus nodig hebben. Bij Hem vinden
we herstel, vergeving en nieuw leven. En door Hem hebben we eeuwig
leven!

Romeinen 3:23,24 “Want allen hebben gezondigd en derven de
heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade,
door de verlossing in Christus Jezus”.

Het kostte Hem alles, en wij krijgen het voor niets. Toch zit vaak onze
trots nog in de weg en kunnen wij denken dat we Gods genade
verdiend hebben. Maar zelfs Paulus, een Farizeeër die zich netjes aan
alle wetten en voorschriften hield (Filippenzen 3) beschouwde al zijn
prestaties als ‘verlies’, omdat het kennen van Jezus alles overtreft.

Dankzij Jezus mogen we vergeving ontvangen en is onze relatie met
God hersteld en kan niets ons scheiden van Gods liefde. (Rom. 8:38,39)
Kol. 1:20 “en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns
kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat
op de aarde, hetzij wat in de hemelen is vergeving van zonden.”

Onze relatie met God hersteld1.

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1.Denk jij wel eens dat je Gods genade kan verdienen door goede
daden? Of twijfel je juist wel eens of jouw zonden niet te groot zijn
voor Gods vergeving?

Breng het allemaal bij Jezus, bijvoorbeeld door het schrijven van een
brief.





2. Vrede op aarde

Matt. 10:34 “Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de
aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”

Tegen alle verwachtingen in, kwam Jezus niet om de Romeinen te
verslaan. Maar Hij leerde de mensen liefhebben en bracht vrede in onze
harten. Door te vertrouwen op Hem, ontvangen we een vrede die het
verstand te boven gaat. (Fil. 4:7) Ook heeft Hij de wet in ons hart
geschreven, waardoor we goed gaan handelen vanuit innerlijke
motivatie, als we ons laten leiden door de Heilige Geest. Onze
omstandigheden worden er niet makkelijker op, maar Hij geeft rust,
kracht en moed. 
Johannes 16:33 “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt.
In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de
wereld overwonnen.”

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

Wanneer heb jij voor het laatst Gods vrede ervaren? Wat kan je
doen om elke dag vanuit die vrede te leven?



3. Eeuwig leven

Johannes 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Omdat Jezus de dood overwon, mogen wij eeuwig leven hebben. En
wat voor leven! Er is in de hemel geen plaats voor het kwaad; er zal
geen pijn en verdriet meer zijn. Ook krijgen we een nieuw lichaam, we
zullen op Hem lijken. Met het eeuwig leven in het vooruitzicht, is ons
aardse leven slechts een korte reis.

 Fillippenzen 3: 20, 21 “Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen,
waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 21die
ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt
lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle
dingen Zich kan onderwerpen.”

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

Als je denkt aan de toekomst die voor je ligt in de hemel, ga je dan
anders kijken naar je leven nu? Welke dingen zijn dan echt belangrijk?



HET VOORBEELD VAN JEZUS VOLGEN
Jezus deed alles voor ons vanuit onvoorwaardelijke liefde. Wij hoeven
niets te doen om die liefde te verdienen. Maar, als je beseft wat Jezus
voor je gedaan hebt, groeit er vanzelf een verlangen om Hem te volgen.
Je begint een nieuw leven met Hem. Paulus roept de christenen op om
‘waardig het evangelie’ te leven en dezelfde gezindheid als Hem te
hebben. (Fil. 2:12) Wat is deze gezindheid?

Filippenzen 1:27 “Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus,
(…) dat gij vaststaat in één geest, één van ziel medestrijdende
voor het geloof aan het evangelie.”

Jezus werd aan ons gelijk, en daarom moeten wij elkaar ook als gelijken
zien en in eenheid leven; één in liefde, in ziel en in streven (Fil.2:2).
Door samen te werken kunnen het evangelie met anderen delen. Om in
eenheid te kunnen leven, is bescheidenheid belangrijk. We moeten niet
bang zijn voor terechtwijzing en tegelijkertijd in vrede met elkaar
leven. (2 Cor 13: 11) Dat betekent soms toegeven dat de ander gelijk
heeft, en soms accepteren dat je anders over dingen denkt. 

Romeinen 12:16 “Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet
uzelf aan tot bescheidenheid.”

Eenheid1.

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1.Er is op dit moment veel verdeeldheid in de wereld, ook in de kerk.
Hoe ga jij om met mensen die anders denken dan jij?



2. En hoe zou Jezus willen dat je met anders denkende broers en
zussen in het geloof om zou gaan? Probeer hier een
bijbeltekstgedeelte over te vinden en schrijf die hieronder uit.

3. Vind je het moeilijk om met anderen samen te werken? Waarom?
Wat kun je doen om eenheid te bevorderen?



2. Nederigheid

Filippenzen 2:3,4 “…zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in
ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en
ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op
dat van anderen.” 

Jezus is ons voorbeeld in nederigheid; Hij waste de voeten van zijn
discipelen (Joh. 13:12-17) Zelfs van de discipel waarvan Hij wist dat hij
Hem zou verraden. Als we nederig zijn, gaan we de nood zien van
andere mensen. En door anderen lief te hebben door te dienen, dienen
we God. 

Efeziers 5:2 “en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft
liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en
slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.”

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

Kijk jij naar de nood van anderen? Ben je bereid een ander te helpen, te
dienen, zonder iets terug te verwachten? Vraag aan God of Hij je wil
laten zien waar je kan groeien op dit gebied.

Luistertip: ‘Nederig van hart’ ( opwekking 561 )



3. Vreugde in alle omstandigheden

Filippenzen 2:14,15 “Doe alles zonder mopperen of klagen. Zorg
ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte
kinderen van God op wie niets valt aan te merken. Want dan zullen
jullie als stralende sterren zijn, die opvallen tussen de slechte en
ongehoorzame mensen van deze tijd.”

Wij mogen stralende sterren zijn in deze donkere tijd. Juist als wij
vreugdevol blijven en niet klagen, kunnen we een licht zijn. Blijdschap
is een vrucht van de Geest, wij mogen dit van God ontvangen. Hij geeft
ons de kracht om positief te blijven, wat onze omstandigheden ook
zijn!

PRAKTISCHE TOEPASSING

1.Kies vandaag voor blijdschap, wat je omstandigheden ook zijn.
Breng je zorgen bij God, en vraag Hem je te vullen met zijn vreugde.

2. Vraag aan God hoe en/of voor wie jij een warm licht kan zijn deze
adventtijd.


