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God werd  mens  zoals wij. Laten wij nu  

mens worden als Hij.

  Zie 
de mens

D e r e k  P r i n c e  M i n i s t r i e s  n e D e r l a n D

De menswording van God heeft door 
de eeuwen heen mensen verward, 
verbaasd en in aanbidding gebracht.  
De almachtige God die alle sterren
stelsels schiep en de diepste oceanen in 
zijn hand houdt, werd mens? Maar voor 
de Heer is niets onmogelijk. God werd 
mens. Hij werd God met ons…

JJezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en 
het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: 
Zie, de Mens! (Johannes 19:5) Zou Pilatus zich hebben 
gerealiseerd dat hij met het uitspreken van deze 
woorden letterlijk een profetie vervulde uit Zacharia 
6:12? Daar staat namelijk: Zie, een man! De woorden 
van Zacharia gaan over de hogepriester Jozua die de 
tempel des Heren zou bouwen, met majesteit bekleed 
zou zijn en als heerser zou zitten op de troon. Toch 
verwijzen de woorden van Zacharia, net als die van 
Pilatus, ten diepste vooruit naar Jezus.

Het Griekse woord dat Pilatus gebruikt voor ‘mens’ 
staat voor een iemand van het menselijk ras, dus 
zonder specifieke aanduiding van het geslacht. 
Maar het Hebreeuwse woord voor ‘man’ dat Zacharia 
gebruikt wijst wel duidelijk op een mannelijk persoon. 
beide betekenissen kunnen we toepassen op Jezus. 
Hij is de volmaakte belichaming van menselijkheid en 
mannelijkheid. Hij is wat elk mens zou moeten zijn, 
maar wat niemand ooit geweest is.

Al in het oude Testament voorzegden de profeten de 
menswording van God in de persoon van Jezus. Jesaja 
verklaarde: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal 
een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven 
(Jesaja 7:14). in Matteüs 1:23 wordt de Hebreeuwse 
naam ‘immanuel’ vertaald met ‘God met ons’. 

Zoon van mensen
De naam die Jezus het meest voor zichzelf gebruikte, 
was ‘Zoon des mensen’. Deze benaming is verbonden 
met de Hebreeuwse term ‘ben adam’, oftewel zoon 
van Adam. Jezus vereenzelvigt zich volkomen met 
de nakomelingen van Adam. Paulus noemt Hem in 1 
korinthe 15:45 de laatste Adam.
De menselijkheid van Jezus wordt in het Nieuwe 
Testament steeds opnieuw bevestigd en benadrukt. 
De schrijver van de Hebreeënbrief bijvoorbeeld zegt 
over Jezus: Want werkelijk, Hij neemt de (natuur van) 
engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van 
Abraham aan (2:14,16). Jezus was een regelrechte 
afstammeling van Abraham – en dus ook van Adam. 

 

Jezus was loyaal aan zijn hemelse 
Vader, maar ook aan Jozef...



Hij nam niet de natuur van engelen aan, maar de 
natuur van de mens.
ook het geslachtsregister van Jezus in de evangeliën 
laat dit zien. Matteüs volgt zijn afkomst terug naar 
Abraham, om te laten zien dat Hij een ware israëliet is 
(1:1-17). lukas traceert Jezus’ afkomst nog verder, tot 
Adam, om te laten zien dat Hij zich identificeert met 
het hele menselijk ras (lukas 3:23-28). Markus noemt 
geen geslachtsregister, maar daar had hij een reden 
voor. in zijn evangelie wil hij Jezus presenteren als 
knecht van God en volgens een oud gebruik had een 
dienaar (of slaaf) geen genealogie nodig. Enerzijds 
benadrukt de bijbel dus duidelijk dat Jezus door de 
vleeswording volledig mens werd, maar tegelijker-
tijd verloor Hij nooit zijn goddelijke natuur. in Hem 
gingen God en mens volledig in elkaar op. Johannes 
presenteert Hem als iemand zonder menselijke gene-
alogie, als het eeuwige Woord, die samen met God 
bestaat (1:1,2). 

Twee naturen in balans
Het mysterie dat Jezus tegelijkertijd volledig mens en 
volledig God was zien we op verschillende plaatsen in 
de evangeliën terug. in Johannes 4:5-14 lezen we dat 
Jezus als mens fysiek vermoeid was en neerzat bij de 
bron van Jakob. Maar korte tijd later sprak Hij tot de 
samaritaanse vrouw als God: Wie drinkt van het water 
dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst 
meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal 
in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het 
eeuwige leven (vers 14). Door deze woorden maakte 
Jezus zich bekend als de God van israël, waarover het 
oude Testament getuigt: Want bij U is de bron van het 
leven (Psalm 36:10). 
bij het meer van Galilea liet Jezus zich als God aan-
bidden door Petrus, toen die neerknielde en uitriep: 
Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens 
(lukas 5:8). Maar later, op datzelfde meer van Galilea, 
viel Jezus als mens in slaap en moest Hij door zijn 
discipelen wakker gemaakt worden (lukas 8:23,24).
in Exodus 3:13,14 openbaarde God aan Mozes zijn god-
delijke, onveranderlijke naam ‘ik bEN’. Vijftien eeuwen 
later, in de tuin van Getsemané, identificeerde Jezus 
zich ook als ‘ik bEN’ aan de soldaten die Hem arres-
teerden (in Johannes 18:5 vertaald met ‘ik ben het’. 
Het woordje ‘het’ komt niet in de Griekse grondtek-
sten voor, maar is door de vertalers toegevoegd, zie 
ook Johannes 8:58). Toen Jezus deze heilige Naam uit-
sprak, was die geladen met zoveel goddelijke kracht, 
dat al de mensen die zich tegen Jezus hadden gekeerd, 
terugdeinsden en achterover vielen (Johannes 18:5,6). 
‘ik bEN’ sprak! Maar vervolgens onderging Jezus als 
mens de schaamte en ellende van zijn rechtszaak, de 

spotternij en zijn kruisiging.

Jezus, het voorbeeld van een zoon
in Efeze 1:5 schrijft Paulus dat God alle gelovigen 
heeft voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen 
te worden. God wil dat we zijn kinderen zijn! stel je 
voor dat God een ander plan had met de mensheid. 
Maar nee, God heeft de mens voorbestemd om als 
zijn kinderen te worden aangenomen. En in Romeinen 
8:29 beschrijft Paulus vervolgens Gods doel voor zijn 
kinderen: Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, 
heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het 
beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 
Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Het is 
Gods bedoeling dat we sprekend op Jezus gaan lijken. 
Jezus is het voorbeeld – Hij is de persoon aan wie 
wij gelijkvormig moeten worden. Hoe kunnen we dat 
bereiken? Door ons vertrouwen te stellen op Jezus en 
ons volledig met Hem te identificeren, net zoals Hij 
zichzelf vereenzelvigde met de mensheid. Hij is zelf 
de nieuwe en levende weg, waardoor we kunnen door-
gaan tot de volmaaktheid, het heiligdom binnentreden 
en toetreden tot Gods troon van genade (Hebreeën 
10:19-22; 6:1).

omdat Jezus volledig mens was, moest ook Hij leren 
leven in afhankelijkheid van God en van de Heilige 
Geest. De weg naar volwassenheid was voor Jezus niet 
makkelijker dan voor ons. Hij werd in alles op dezelfde 
wijze als wij verzocht, maar zonder zonde (Hebreeën 
4:15). in zijn menselijke natuur ervoer Jezus elke vorm 
van verleiding die wij ook ervaren – en toch zwichtte 
Hij nooit voor de verleiding door te zondigen. Het is 
belangrijk om ons te realiseren dat het geen zonde 
is als we verleid worden! De zonde komt pas om de 
hoek kijken als we toegeven aan die verleiding. Wat 
een geweldige troost is het om te weten dat Jezus 
al onze menselijke verzoekingen kent. Hij weet 
wat we doormaken en hoe moeilijk het kan zijn 
om stand te houden tegen bepaalde verleidingen 
of zwakheden. Hij snapt ons volkomen! Hij weet 
waar we het over hebben! Tegelijkertijd mogen 
we uitgedaagd worden door het feit dat Jezus 
helemaal mens was en toch alle verzoekingen 
wist te weerstaan. Laten we daar ook zelf naar 
streven. Het is immers Gods bedoeling dat we 
helemaal op Jezus gaan lijken en mens worden 
zoals Hij. 
Waarom was Jezus in staat om in zijn menselijke 
natuur al die verleidingen te overwinnen? ik geloof 
omdat Hij slechts één motivatie had in zijn leven: het 
doen van de wil van de Vader! Dit werd al profetisch 
voorzegd door David in Psalm 40:8,9: Toen zei ik: Zie 
ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er 

We mogen ons niet aan een  ander 
toewijden als dat onze verplichtingen  
naar God in de weg staat



vreugde in, mijn God, uw welbehagen te doen. 

Tijdens zijn bediening op aarde benoemde Jezus deze 
onderliggende motivatie voortdurend. bij de bron van 
Jakob zei Hij tegen zijn discipelen: Mijn voedsel is dat 
Ik de wil doe van Hem die Mij gezonden heeft en zijn 
werk volbreng (Johannes 4:34). in latere redes beves-
tigde Jezus dit tot twee keer toe: Ik zoek niet mijn 
wil, maar de wil van de Vader, die Mij gezonden heeft 
(Johannes 5:30); Want Ik ben uit de hemel neergedaald, 
niet opdat Ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem 
die Mij gezonden heeft (Johannes 6:38). 
in het hogepriesterlijk gebed kon Jezus in alle eer-
lijkheid tegen de Vader zeggen: Ik heb het werk vol-
bracht dat U Mij gegeven hebt om te doen (Johannes 
17:4). in de laatste momenten van zijn lijdensweg aan 
het kruis, riep Hij nog een laatste overwinningskreet: 

Het is volbracht! (Johannes 19:30). Zonder aarzeling 
– tegen de prijs van zijn eigen leven – had Jezus 
het werk volbracht dat zijn Vader Hem te doen had 
gegeven. Vervuld van die zekerheid gaf Hij zijn geest 
over in de handen van de Vader (lukas 23:46).

Dezelfde motivatie die Jezus weghield van de zonde 
en die Hem leidde tot volledige en blijvende overwin-
ning, kan ook ons diezelfde kracht geven. We moeten 
het hartsbesluit nemen: ,,Het ultieme doel van mijn 
leven als Gods kind is de wil te volbrengen van mijn 
hemelse Vader. Daar leef ik voor, daarvoor wil ik 
sterven aan mijzelf en als het nodig is, zal ik er mijn 
leven voor geven.’’ Als we ieder verlangen en iedere 
ambitie ondergeschikt maken aan dat ene, allesover-
heersende motief, dan zullen we heus nog wel eens 
een foutje maken of wankelen, maar dan zal de zonde 
nooit over ons heersen en kunnen we wandelen in 
overwinning, net als Jezus.

De spanning tussen gerechtigheid 
en loyaliteit
Als we besluiten te leven voor God, doen we daarmee 
niet onze ogen dicht voor de wereld om ons heen. 
in Jesaja 11:5 beschrijft de profeet twee samenhan-
gende aspecten van Jezus’ karakter: Gerechtigheid zal 
de gordel om zijn heupen zijn, en trouw de riem om 
zijn middel (NiV). Gerechtigheid is een juiste houding 
naar God; trouw is een juiste houding naar mensen. 
Die volgorde is belangrijk. Gerechtigheid gaat voor 
loyaliteit. onze verplichting ten opzichte van God 

gaat altijd voor. We mogen ons niet aan een ander 
toewijden als dat onze verplichtingen naar God in 
de weg staat. Maar als onze toewijding aan God op 
orde is, dan vereist het principe van trouw dat we ook 
onze verplichtingen en toewijding richting mensen 
nakomen. 

Hoe vind je de juiste balans tussen de verwachtin-
gen die God van je heeft en de verwachtingen van 
mensen? in het leven en onderwijs van Jezus zien 
we verschillende voorbeelden hoe we daarmee om 
kunnen gaan.

De eerste keer dat we lezen over deze spanning 
tussen gerechtigheid en loyaliteit in het leven van 
Jezus, is wanneer Jezus als twaalfjarige jongen met 
Jozef en Maria meegaat naar de tempel in Jeruzalem 
voor het Pesachfeest. Dit is het enige verhaal in het 
Nieuwe Testament over Jezus als jongen. Na het 
feest bleef Hij in de tempel, terwijl de rest van de 
familie en bekenden al waren begonnen aan de terug-
weg. Uiteindelijk keerden Jozef en Maria terug naar 
Jeruzalem en vonden Hem in de tempel, terwijl Hij 
te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en 
vragen aan hen stelde (lukas 2:42-46). Maria zei tegen 
Jezus: Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. 
Maar Jezus antwoordde: Wist u niet dat Ik moet zijn in 
de dingen van mijn Vader? (lukas 2:48,49). let vooral 
op de dubbele betekenis van het woord ‘vader’ in 
deze verzen. Hier zien we glashelder die dubbele ver-
plichting ten opzichte van God en mensen. Eigenlijk 
zei Jezus: ,,De verplichting die ik heb richting mijn 
hemelse Vader is belangrijker dan de verplichting die 
ik heb richting mijn aardse (pleeg)vader.” Toch gaat 
het verslag verder met: En Hij ging met hen mee en 
kwam in Nazareth en was hun onderdanig (vers 51). 
Nadat Jezus zijn verplichtingen ten opzichte van zijn 
hemelse Vader had vervuld, was Hij ook trouw in de 
verplichting die hij had naar Jozef als zijn aardse 
vader. in ieder opzichte was Hij de ideale zoon, die 
gerechtigheid naar God verbond met loyaliteit naar 
Jozef.
Toen Jezus later begon met zijn publieke bediening, 
kwamen zijn moeder en broers op een dag bij Hem 
om met Hem te praten, maar Hij strekte zijn hand uit 
over zijn discipelen en zei: Zie, mijn moeder en mijn 
broeders. Want wie de wil van mijn Vader doet, die in 
de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder 
(Matteüs 12:46-50). Hier zien we opnieuw een subtiele 
aanpassing van prioriteiten. De geestelijke relatie van 
de discipelen ten opzichte van God de Vader, geba-
seerd op hun gehoorzaamheid, was van een hogere 
orde dan de natuurlijke relatie met zijn moeder en 
broeders (die op dat moment geen discipelen van 
Hem waren). Toch was een van Jezus’ laatste daden 
aan het kruis dat Hij zijn moeder overdroeg aan de 
zorg van zijn geliefde discipel Johannes, waardoor 
Maria toch een zoon terugkreeg die voor haar zou 

Mijn ultieme doel is de wil 

van mijn vader tedoen
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toewijden als dat onze verplichtingen  
naar God in de weg staat
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zorgen als Hij zou zijn gestorven (iets wat in die tijd 
en cultuur heel belangrijk was - zie Johannes 19:25-
27). Door hierin te voorzien voor zijn moeder, kwam 
Jezus zijn laatste menselijke verplichting na. 

Als Jezus de wet van Mozes uitlegt, trekt Hij twee 
belangrijke conclusies, die samen ‘het grote gebod’ 
worden genoemd. Daarin is de volgorde bepalend: U 
zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart… en 
uw naaste als uzelf (zie Matteüs 22:36-40). Zijn eigen 
leven is een volmaakt voorbeeld van beide vormen 
van liefde, maar vooral ook in de juiste volgorde en 
met de juiste prioriteit.

Nog altijd en voor eeuwig Mens!
Het is ontzagwekkend dat Jezus door zijn vleeswor-
ding werkelijk en volledig mens werd. Maar waar veel 
gelovigen niet bij stilstaan is het feit dat Hij ook na 
zijn opstanding altijd mens is gebleven en tot in eeu-
wigheid mens zal blijven. Dertig jaar na Jezus’ hemel-
vaart schreef Paulus aan Timoteüs: Want er is één 
God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de 
mens Christus Jezus (1 Timoteüs 2:5). Paulus schrijft 
hier alles in de tegenwoordige tijd. Jezus is nog altijd 
mens! Er is een mens verheven tot de troon aan Gods 
rechterhand, aan wie al het gezag in de hemel en op 
de aarde is gegeven, en aan wie alle engelen en gees-
telijke machten en gezaghebbers onderworpen zijn 
(Zie Matteüs 28:18, Efeze 1:20,21; 1 Petrus 3:22). 
Als wij volharden zullen ook wij, door onze een-
wording met Jezus Christus, heersen als konin-
gen (2 Timotheüs 2:12). God heeft ons door het 
bloed van Jezus gekocht uit elke stam en taal en 
volk en natie; en wij zullen als koningen heersen op 
de aarde. (openbaring 5:10). 
Dat mag ons aansporen om te worden als Jezus 
in heel ons doel en laten. Laten we het tot onze 
belangrijkste prioriteit maken God te behagen, 
in alles wat we denken, zeggen en doen. Jezus 
werd mens zoals wij. Laten we ernaar jagen het 
doel te bereiken dat God voor ons heeft als zijn 
kinderen, en mens worden zoals Jezus! 
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