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Jezus leerde gehoorzaamheid door zich te
ontzeggen om Zijn eigen wil te doen.

2015

Zac Poonen
In Hebreeën 5:8 lezen wij dat, “Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch
gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.” Jezus heeft
gehoorzaamheid moeten leren. 'Leren' is een woord in verband met onderwijs.
Jezus moest in de dagen van Zijn mens zijn,
onderwezen worden in gehoorzaamheid.

" Hij gehoorzaamde en

Als God in de hemel had Hij nooit iemand te
leed in Zijn
hoeven gehoorzamen. Wanneer u in uw hele
leven iets nog nooit gedaan hebt, dan leert u
gehoorzaamheid. Dat
iets, wanneer u het voor de eerste maal doet.
betekent dat Hij de pijn
Jezus leerde te gehoorzamen toen Hij als Mens
leed door Zich ontzeggen
naar de aarde kwam. Hij moest toen niet alleen
om Zijn eigen wil te doen
de Vader gehoorzamen, Hij moest ook Jozef en
Maria gehoorzaam zijn. Jozef en Maria waren
en Zijn Vader te
zondigende, niet-perfecte mensen. Zij moeten,
gehoorzamen, Zijn hele
net als ieder ouder, fouten hebben gemaakt.
leven lang”.
Toch gehoorzaamde Jezus hen, en dat zal niet
altijd
gemakkelijk
geweest
zijn.
Hij
gehoorzaamde en leed in Zijn gehoorzaamheid.
Dat betekent dat Hij de pijn leed door Zich ontzeggen om Zijn eigen wil te doen
en Zijn Vader te gehoorzamen, Zijn hele leven lang. Dat is de wijze waarop Hij
gehoorzaamheid leerde en wat voor Hem lijden betekende.
Sommige omstandigheden van gehoorzaamheid kunnen best blijdschap
geven. Wanneer u tegen een kind zegt dat het zijn ijsje op moet eten, dan wordt
het kind daar hoogstwaarschijnlijk best blij van. Het hoeft hiervoor niet te
“lijden”. Maar wanneer het met zijn vriendjes speelt en u tegen hem zegt om
hiermee te stoppen en naar huis te komen om zijn huiswerk te maken, dan
wordt gehoorzaamheid pijnlijk.
Zo zijn er ook in ons leven terreinen waar gehoorzaamheid gemakkelijk en zelfs
plezierig kan zijn. Wij gehoorzamen omdat wij weten dat het goed voor ons is.
De ware test in gehoorzaamheid is echter wanneer wij iets moeten doen wat
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wij niet fijn vinden, iets waarbij wij onze eigen wil moeten ontzeggen, iets wat
bij ons “pijn” veroorzaakt. Dat is waar onze gehoorzaamheid getest wordt.
Jezus leerde gehoorzaamheid door niet Zijn eigen wil te doen, maar die van de
vader. Alles waartegen Zijn Vader “nee” zij, daar zij Jezus ook “nee” tegen. Hij
leerde gehoorzaamheid door de dingen waardoor Hij leed en aan het einde van
dit onderwijs was Jezus daarin volmaakt bevonden. (Hebreeën 5:9).
“Volmaakt” betekent hier “tot volmaaktheid of volkomenheid brengen c.q.
opleiden”. Jezus deed Zijn examen en Hij slaagde. Het is hetzelfde diploma wat
wij ook moeten zien te bemachtigen. Wij moeten ook veel verleidingen
weerstaan net zoals Hij dat moest.
Wat gebeurt er wanneer wij niet voor alle vakken slagen? Dan zullen wij voor
die vakken een herexamen moeten doen! Wanneer wij tenslotte voor alle
vakken geslaagd zijn, dan krijgen wij ons diploma. Dan zijn wij overwinnaars!
Dan krijgen wij de hoogst mogelijke graad in ons leven, die wij ooit kunnen
krijgen. Elke andere waardering is, ter vergelijking, vuilnis. Toen Jezus sprak
“volg Mij”, toen riep Hij hiermee ons op om te doen wat Hij, als de Kapitein van
onze redding, gedaan heeft. Hij vraagt niet van ons om verleidingen te
weerstaan die Hij niet ondervonden heeft. Laten wij daarom vrijmoedig naar
de troon van genade gaan, om genade te ontvangen, om hulp te krijgen, om
onze opleiding te voltooien. Wanneer wij moeten lijden, laat dat dan zo zijn,
maar wij zijn vast besloten om onze opleiding te voltooien in het leren om
gehoorzaam te zijn.
In Hebreeën 5:9 staat in zijn geheel: “Nadat Jezus had bewezen daarin
volmaakt te zijn, werd Hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die
Hem gehoorzamen. (HB). Jezus is de Professor geworden in het college van
gehoorzaamheid. Hij ging door dezelfde opleiding, vanaf het laagste naar het
hoogste niveau – en was in alles gehoorzaam.
Wij worden, als dienaren van God, opgeroepen om eerste jaarstudenten te zijn
in ditzelfde college van gehoorzaamheid. Hoe meer u geleerd hebt om te
gehoorzamen wanneer dat “pijn” doet, hoe meer u een ware dienstknecht van
de Heere kunt zijn, die anderen ook weer kan leiden op de weg van
gehoorzaamheid. Dat alleen is een ware christelijke bediening. Wanneer u
echter blijft zakken voor de examens, hoe kunt u dan een leraar voor anderen
zijn in dit college?
“Hij werd de gever van
eeuwige redding voor alle mensen die Hem
gehoorzamen” (Hebreeën 5:9). Deze “eeuwige redding” verwijst niet naar de
straf op de zonde, maar meer naar de redding uit de macht van de zonde,
beginnend in ons dagelijks leven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands/
U ontvangt deze mail of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft
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