Wie is Jezus Christus?
In Jezus werd de Allerhoogste onze allernaaste.

Wie is Jezus Christus? Het antwoord op deze vraag bepaalt de rest van uw leven op aarde en in de
eeuwigheid. Jezus kan het verschil maken! Het is verbazingwekkend om te zien dat vandaag de
dag miljoenen mensen Zijn naam, hetzij met eerbied en ontzag, hetzij ten onrechte in de mond
nemen. Eén ding is zeker, de naam van Jezus is na meer dan 2000 jaar nog
steeds niet uitgedoofd. Dit maakt de naam van Jezus zo wonderbaarlijk.
De Bijbel laat zien dat Jezus vóór de grondlegging der aarde was en dat Hij
het beeld is van de onzichtbare God.[1] God is niet te beschrijven en niet uit te
beelden. Jezus is Zijn woord en Zijn beeld. “Wie Mij heeft gezien, heeft de
Vader gezien” zegt Jezus.[2] Hij en God zijn één en dat maakt dat Jezus 100%
God is. Maar Jezus was ook een mens van vlees en bloed. Hij werd meer dan 2000 jaar geboren in
Betlehem, Israël. De Heilige Geest kwam over Maria en de kracht van de Allerhoogste verwekte
Jezus.[3] Jezus was niet alléén mens of alléén God, maar beide. God zelf kwam op aarde en woonde
te midden van Zijn volk. In Jezus werd de Allerhoogste onze allernaaste.
Diversen keren bevestigt de Bijbel dat God Jezus Zijn Eniggeboren Zoon noemt. Dat was tijdens de
doop en de verheerlijking op de berg.[4] Tijdens de doop daalde, vanuit de hemel, de Heilige Geest
neder op Jezus. God sprak letterlijk Zijn genoegen over Jezus uit. En op de berg sprak Jezus met
Mozes en Elia. Twee personen uit het Oude Testament die reeds vele honderden jaren gestorven
waren. Ook hier sprak God tegen Zijn Zoon. Hij noemt Hem zelfs Uitverkorene. God bevestigt en
wijst nooit af.
In de Bijbel worden vele namen voor Jezus weergegeven. Hieronder enkele van de veelzijdige
namen van Jezus Christus. Elke naam laat iets zien van Zijn aard en karakter. Elke naam van Jezus
kan, voor jou, iets persoonlijks betekenen. Jezus is een persoonlijke God!
Goede Herder, de Weg de Waarheid en het Leven, Koning der Joden, Begin en het Einde, Rots, Lam
van God, Hoge Priester, Woord van God, Stralende Morgenster, Licht van de wereld, Wijsheid van
God, Ik Ben, Redder, Vredevorst, Mensenzoon, Wonderbare Raadsman, Levend Brood, Heilige,
Almachtige, Eeuwige Leven, Profeet, Meester, Koning der Koningen en de Christus (= Gezalfde).
1 Johannes 5:12, ”Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1] Kolossenzen 1:15-17
[2] Johannes 14:9
[3] Lucas 1:35
[4] Lucas 3:22 en Lucas 9:35
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