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U HEEFT EEN VERLOSSER NODIG
Mensen denken over het algemeen dat de primaire levensbehoeften van een
mens bestaan uit eten, kleding en onderdak. Iedereen zal het erover eens
zijn dat deze dingen noodzakelijk zijn, maar zelfs als hierin rijkelijk is
voorzien, blijft zijn belangrijkste behoefte nog bestaan. Hij heeft dan nog
steeds een Verlosser nodig. De menselijke geest getuigt hier onophoudelijk
van. De individuele mens is zo door de Schepper gemaakt, dat hij geen
gemoedsrust, geen vrede in zijn hart en geen rust in zijn geest heeft eer hij in
aanraking is gekomen met de Schepper door middel van een door God
gegeven Verlosser.
Dit onvervulde verlangen naar een Verlosser is de verklaring voor de
voortdurende ontevredenheid van de meeste mensen, voor hun
onophoudelijke activiteit, voor de onrust in hun hart en voor hun voortdurende
zoeken naar plezier. Zij proberen de stem van hun geweten het zwijgen op te
leggen door naar duizenden andere stemmen te luisteren. Ze willen alle
gedachten aan God overstemmen en andere gedachten daarvoor in de
plaats stellen. De mens probeert zich steeds in de gemoedstoestand te
brengen, die door de Schrift als volgt wordt omschreven: “al zijn gedachten
zijn: Er is geen God.” Hij moet voortdurend zoveel kabaal produceren dat de
stem van het geweten niet meer gehoord wordt. Want het is in de eerste
plaats het geweten dat de mens steeds vertelt dat hij een Verlosser nodig
heeft. Dat is uw grootste behoefte en ook uw belangrijkste behoefte.
Er zijn veel redenen waarom u een Verlosser nodig heeft, maar de
belangrijkste is altijd uw positie en uw toestand in Gods ogen. Deze waarheid
komt naar voren in de eenvoudig te begrijpen woorden van de apostel
Paulus, toen hij over alle mensen in Romeinen 3:22,23 zei: “want er is geen
onderscheid, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.”

Deze woorden worden nog duidelijker als we beseffen dat “derven” “missen”
betekent en dat “heerlijkheid” te maken heeft met “waardering.” De
waardering die wij bijvoorbeeld voor een persoon hebben, zullen we laten
blijken. Als we hem zien als iemand die oprecht en eerlijk is, zullen we onze
waardering daarover uitspreken als de gelegenheid zich voordoet. De
uitspraak van Paulus zegt ons dus letterlijk dat er geen verschil is, want allen
hebben gezondigd en missen de waardering van God.
De les die alle mensen hieruit zouden moeten leren is dat we, hoewel we
misschien zeer gewaardeerd worden door onze vrienden, familie,
medemensen, zondaren zijn die de waardering van God missen. U mag dan
misschien zeer geprezen worden tijdens uw leven of na uw dood, omdat u
een goede burger, een goede vader, of een trouw kerkganger bent geweest,
maar dan mist u nog steeds de waardering van God. Uw kinderen kunnen u
prijzen als goede moeder en uw man omdat u een goede vrouw bent, maar
toch mist nog de waardering van God. Er moet iets gebeuren in uw leven, u
moet bewust iets doen om uzelf onder Gods welwillende aandacht te
brengen zodat Hij u gaat waarderen voor wat u bent en wat u heeft gedaan.
Het staat vast wat daarvoor nodig is. U moet ophouden de door God
gegeven Verlosser te negeren. U moet zich de geweldige gave van God
toe-eigenen; u heeft een Verlosser nodig. U moet voor Hem kunnen staan
als een zondaar die een Verlosser heeft en niet als een zondaar die er géén
heeft. Hierdoor zal Hij u waarderen als een gelovige en u zult dan niet meer
de waardering van God missen. Uw grote nood brengt u bij God om die nood
te lenigen. Wat u werkelijk nodig heeft, is een Verlosser.
Er is nog een belangrijke reden waarom u een Verlosser nodig heeft,
namelijk het feit dat de dood in u werkt en dat u stervende bent. Als God niet
ingrijpt in het stervensproces dat zich in u voltrekt, zal dat doorwerken en ten
slotte leiden tot het einde van uw leven. Dit feit willen maar weinigen onder
ogen zien en er zijn velen die er niet aan herinnerd willen worden, maar het is
een onontkoombaar feit en het sterftecijfer is nog steeds één op één. “Het de
mensen beschikt is, éénmaal te sterven” (Hebr. 9:27). Met het oog daarop
heeft u een Verlosser nodig die u kan redden van het lot en de zekerheid van
de dood en Die u een ander leven kan geven in plaats van het leven dat u
stukje bij beetje verbruikt, dag in, dag uit.
Mensen die op gevorderde leeftijd zijn en beseffen dat er veel meer zand in
de onderste helft van de zandloper zit, dan in de bovenste, zouden hier in het
bijzonder stil bij moeten staan. Bejaarden hebben méér nodig dan een
hobby: zij hebben een Verlosser nodig. Denkt u dat u het vermogen in uzelf
heeft om de zandloper om te draaien, zodat u nogmaals kunt leven? Denkt u
dat u na uw dood automatisch een ander leven krijgt om in de plaats te
komen van het leven dat beëindigd is? Absoluut niet. U zult een Verlosser
moeten zien te vinden die de maker en de gever van het leven is. Als u zo’n
Verlosser heeft, bent u zeker van een volgend leven. Wat u werkelijk nodig

heeft, is een Verlosser.

DE VERLOSSER DIE U NODIG HEEFT
U heeft natuurlijk de Verlosser nodig waarin God heeft voorzien. Geen
enkele andere voldoet en als u een andere overweegt, minacht u hetgeen
God heeft geschonken. De maagd Maria sprak over “God mijn Heiland”
(Luc. 1:47), een uitspraak die aangeeft dat onze Verlosser niemand minder
kan zijn dan God Zelf. De mens die kan zeggen “Gij zijt mijn Vader, mijn God
en de rots van mijn heil” is waarlijk gelukkig. We zijn pas volwassen
geworden als we in waarheid kunnen zeggen “mijn Verlosser is mijn God en
mijn God is mijn Verlosser.”
Yahweh deed door de profeet Jesaja de volgende uitspraak: “Ik, Ik ben de
HERE (Yahweh), en buiten Mij is er geen Verlosser” (Jes. 43:11). En Hij
heeft gezegd: “Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang
verkondigd? Ben Ik het niet, de HERE (Yahweh)? En er is geen God behalve
Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. Wendt u tot Mij
en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand
meer.” (Jes. 45:21,22). Gelet op deze uitspraken is het duidelijk dat de
Verlosser die we nodig hebben niemand anders en niemand minder kan zijn
dan de machtige God, de Schepper, namelijk Yahweh die we op elke pagina
van het Oude Testament tegenkomen en Die in het Nieuwe Testament tot
ons komt als de Here Jezus Christus.
De Verlosser die onze nood lenigt, moet de Verlosser van zondaren zijn. “Zij,
die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik
ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot
bekering”, zijn de woorden van de Here Jezus over dit onderwerp
(Luc. 5:31,32). We gaan naar een dokter omdat we ziek zijn en we zouden
naar de Verlosser moeten rennen omdat we zondaren zijn. De Schrift zegt
dat “Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden”
(I Tim. 1:15). Titus spreekt van de “grote God en Heiland, Christus Jezus”
(Tit. 2:13) en dat zijn geen twee wezens, maar één. Als Jezus niet de grote
God zou zijn, als Hij niet Yahweh is, dan kan Hij onze Verlosser niet zijn,
omdat Yahweh allang eerder heeft verklaard dat er geen andere Verlosser is
dan Hijzelf.
De Verlosser die u nodig heeft, is de Here Jezus Christus. Hij is geboren om
Verlosser te zijn (Luc. 2:11); Hij is gezonden om Verlosser te zijn
(I Joh. 4:14); Hij wordt “God onze Heiland” genoemd (Tit. 1:3) en in dezelfde
zin wordt over Hem gesproken als “Christus Jezus, onze Heiland.” Daarom is
onze Verlosser onze God en onze God is onze Verlosser.
Als we de Here Jezus Christus als onze Verlosser aannemen, stellen we ons
vertrouwen niet op een of andere plattelander die tweeduizend jaar geleden
in Palestina leefde. We moeten onze opvattingen over Hem niet baseren op

een korte periode uit Zijn lange historie. We moeten niet eens beginnen met
“Zijn dagen in het vlees” als we Hem willen leren kennen. De geschiedenis
die God over Hem heeft geschreven en die wij moeten geloven om behouden
te worden, begint niet bij een baby die geboren is in Bethlehem, maar met de
eerste daad die van Hem is opgetekend. “In den beginne schiep God de
hemel en de aarde” (Gen. 1:1). De Schepper wordt in Joh. 1:1 het Woord
(Logos) genoemd en van Hem wordt in Joh. 1:3 gezegd dat Hij het volledige
werk van de schepping heeft gedaan. En het was dit Woord, deze Schepper,
die vlees gemaakt was en gedurende 33 jaar als mens op aarde heeft
gewoond. Deze is onze Schepper, deze is onze Heer, deze is onze Verlosser
– een Verlosser die verlossen kan, buiten Wie wij niets nodig hebben, Die in
staat is om volkomen te redden wie door Hem tot God komen.
De eenvoud van Gods reddingsplan voor de zondaar en de onfeilbaarheid
van het Woord van God zouden moeten leiden tot de enig juiste conclusie
dat een zondaar gered kan worden door Jezus Christus en dat de gelovige in
Christus Jezus zou moeten beseffen dat hij is gered. Als we ons van onze
eigen werken hebben afgewend en als we ons vertrouwen hebben gesteld op
het volbrachte werk van Christus en Zijn verdienste, zouden we ons daarvan
bewust moeten zijn en die zekerheid moeten hebben. Als we ons vertrouwen
op Hem hebben gesteld voor onze redding, als we Hem als onze Verlosser
hebben aangenomen, dan moeten óf geloven dat Hij is wie Hij zegt te zijn en
doet wat Hij zegt te doen, óf anders geloven dat Hij onmachtig en onecht is.
We moeten goed bedenken dat verlossing afhangt van de Verlosser.
Nu u aan de hand van het Woord van God heeft gezien dat u een Verlosser
nodig heeft en dat Jezus Christus de Verlosser is die u nodig heeft, moet u
de volgende stap maken door Hem als uw persoonlijke Verlosser aan te
nemen. Als uw gedachten aan het werk zijn gezet en uw hart geraakt is,
aanvaard dan dat Gods Heilige Geest in u werkt. U heeft dan hulp gekregen
in een zaak die God na aan het hart ligt. Waarom zou u niet bewust de keuze
maken om nu in God te geloven, om vanaf dit moment een gelovige te zijn in
de Here Jezus Christus? Laat dit uw geloofsbelijdenis tot Hem zijn en laat de
eerste belijdenis van uw geloof de meest belangrijke zijn. Deze belijdenis
moet u afleggen voor God en voor Hem alleen. Openbare getuigenissen
kunnen later wel komen en die zouden ook behoren te volgen, maar de
oorspronkelijke belijdenis van uw geloof in Jezus Christus moet een
persoonlijke daad zijn van u tegenover God.
Als voorbereiding op deze belijdenis stel ik u voor om het Evangelie van
Johannes te lezen en vooral te letten op elke tekst waarin ‘geloven’
voorkomt. U zult hetzelfde ontdekken als wat in deze boodschap naar voren
is gebracht – voor alle zondaren die een Verlosser nodig hebben, is Jezus
Christus de Verlosser die nodig is.

