EVANGELIEGEMEENTE MORGENSTOND EXODUSKERK

Startstudie 2: Wie is Jezus Christus?
hem in het begin soms ‘rabbi’ of ‘meester’,
en later ‘Heer’. Zo noemden ook de eerste
christenen Hem: ‘Heer’ of ‘Heer Jezus’.

Inleiding
Startstudie 1 ging over God. In het
christelijk geloof gaat het natuurlijk om
Hem. We mogen in Hem geloven, Hem
kennen als Vader, tot Hem bidden.
In de Bijbel leren we dat dit niet zomaar kan.
Het kan alleen door iemand die zelf God is
en die mens geworden is: Jezus Christus, de
Zoon van God. Over Hem gaan we nu lezen
in de Bijbel.

Vraag 4: Lees Johannes 21:7. Hoe noemde
Johannes Hem? Wat weet je over de relatie
tussen Johannes en de Heer?
Vraag 5: Wat laat iemand zien als hij
Christus ‘Heer’ noemt?

Vraag 1: Bedenk of noteer voor jezelf wat
je al weet van Jezus Christus. Wat vind je het
belangrijkste?

Heiland en verlosser
Er zijn veel verschillende titels van de Heer
Jezus die aangeven wat Hij gedaan heeft en
doet.
Hij is de Heiland. Dat betekent dat Hij ons
eeuwig heil geeft. We mogen kinderen van
God zijn, en eeuwig leven.

Zijn namen en titels
Jezus is de naam die de Zoon van God kreeg
toen Hij mens werd.
Christus is een eretitel en betekent hetzelfde
als Messias: gezalfde. Deze titel geeft aan dat
God Hem voor een bijzondere taak
uitgekozen heeft; in de Bijbel lezen we dat
koningen en priesters gezalfd worden.

Vraag 6: Lees Johannes 3:16. Eeuwig leven
is voor altijd leven met God, op een
perfecte, volmaakte manier. Wat is de
voorwaarde om eeuwig leven te krijgen?
Hij is Verlosser en Redder. Dat betekent dat
Christus ons verlost van onze zonden en ons
bevrijdt uit de macht die de zonde over ons
heeft.

Vraag 2: Voor welke taak is Christus door
God bestemd?
Een andere titel is Zoon van God. In de Bijbel
leren we dat de Zoon van God altijd al heeft
bestaan. Hij is eeuwig want Hij is God zelf.
Dat Hij de Zoon van God is betekent: Hij is
God, komt bij God vandaan, sprak namens
God en heeft Zijn gezag.

Vraag 7: Waarom moeten we bevrijd
worden van zonden? Hoe verlost Christus
ons van onze zonden?

Vraag 3: Lees Marcus 2:1-12. Waaruit blijkt
het goddelijk gezag van de Heer Jezus?

Het Nieuwe Testament
Over de Heer Jezus lezen we vooral in het
Nieuwe Testament. Dit tweede deel van de
Bijbel beschrijft zijn geboorte, zijn leven,
sterven en hemelvaart. En gaat over het
begin van de kerk of gemeente: de
volgelingen van de Heer trekken samen op
om hun Heer te eren en van Hem te leren.

Heer
Een belangrijke titel van Christus is Heer. In
de Evangeliën lezen we dat de discipelen
Hem zo aanspraken. Mensen om Hem heen
noemden Hem vermoedelijk gewoon ‘Jezus
van Nazareth’. De schrijvers van de
evangeliën schrijven over Hem als ‘Jezus’.
De mensen die in Hem geloofden noemden

Vraag 8: Zoek in het begin van Matteüs of
Lucas het verhaal van de geboorte van de
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Heer Jezus. Wat vind je het meest bijzondere
aan deze gebeurtenis?

Vraag 9: Kies één van deze drie ‘beelden’
en denk er met elkaar even over na. Wat leer
je over de Heer Jezus?

Het Oude Testament
Maar ook al in het Oude Testament kunnen
we over Hem leren. Er wordt verteld dat
God een Verlosser zal sturen. Veel profeten
spraken al over Hem, eeuwen vóór Hij
geboren zou worden.
Ook zijn er veel beelden (‘plaatjes’) in het
Oude Testament, waarvan je achteraf kunt
ontdekken dat ze eigenlijk gaan over de Heer
Jezus. Een paar voorbeelden.

Persoonlijke relatie
Tijdens zijn leven op aarde trok de Heer op
met een groepje leerlingen (discipelen). Zij
leefden met Hem en leerden Hem steeds
beter kennen. En ze gingen Hem ook steeds
beter begrijpen, en in hun gedrag op Hem
lijken.
Ook wij kunnen een echte relatie met Hem
hebben. Hij is niet letterlijk bij ons, maar Hij
heeft ons zijn Geest gegeven. Door de
Heilige Geest kunnen we onze Heer beter
leren kennen.

o Abraham is bereid om zijn zoon te
offeren, en profeteert dat God zelf voor
een offerlam zal zorgen. Zie Genesis 22.
o Jozef wordt door zijn broers verworpen
en verkocht. Die verschrikkelijke
behandeling gebruikt God om door
Jozef zijn hele familie te redden. Zie
Genesis 37 en verder.
o In de woestijn werden Israëlieten
gebeten door giftige slangen. Mozes
moest een slang van koper maken en die
op een stok omhoog steken. Ieder die
naar de slang keek, werd genezen. Zie
Numeri 21:4-9.

Vraag 10: Wat leer je in Johannes 16:14
over het werk van de Heilige Geest?
Andere onmisbare hulpmiddelen om te
leven met de Heer zijn het gebed en de
Bijbel. In het gebed kunnen we met Hem
spreken. Door te lezen in de Bijbel leren we
de Heer steeds beter kennen.
Vraag 11: Denk na over wat je in deze
studie hebt ontdekt. Waar zou je speciaal
voor willen bidden? Waar kunnen we God
voor danken?
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