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God onze Redder
‘Christus Jezus is in de wereld gekomen is om zondaren te behouden’
(I Tim. 1:15). ‘De Vader heeft de Zoon gezonden als Heiland der wereld’
(I Joh. 4:14). Deze uitspraken zijn waar; zij komen uit het geïnspireerde
Woord van God. De vraag is nu echter of deze gezamenlijke inspanning
van de Vader en de Zoon zijn doel heeft bereikt en in mijn leven en in
uw leven effectief is geworden. Kunnen we naar waarheid in de taal van
de Schrift zeggen: ‘God mijn Redder’?
Er bestaan geen woorden van iemands lippen die kostbaarder zijn dan
deze woorden als ze naar waarheid worden uitgesproken. Zij werden
geuit door Maria, de moeder van onze Heer, toen ze in haar prachtige
lofzang zei: ‘Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich
verblijd over God, mijn Heiland’ (Luc. 1:46,47). Als iemand naar
waarheid kan zeggen ‘God mijn Heiland’ kan hij verzekerd zijn dat hij de
volmaakte Redder heeft. Er bestaat geen betere, geen meer volmaakte,
niemand die grotere zekerheid kan geven over de verlossing. Als God
onze Redder is, zijn we gered en kunnen we dat als een feit aannemen
dat is gebaseerd op de vaste rots van Gods Woord. We kunnen alleen
maar medelijden hebben met die onstandvastige zielen die zich
verheugen in Zijn macht als Schepper, maar die twijfelen aan Zijn
bekwaamheid als Redder.
De woorden ‘God onze Redder’ kunnen heel goed de kostbaarste en
belangrijkste in de Bijbel worden genoemd. De onzekerheid waarin
zoveel belijdende Christenen leven, komt doordat zij nooit volledig zijn
doordrongen van de betekenis van deze woorden. Het gebrek aan volle

vrede en vertrouwen dat zo algemeen voorkomt onder het volk van God,
is het resultaat van het zich niet realiseren en het niet geloven van de
waarheid die hierin wordt uitgedrukt. We moeten weten Wie onze
Redder is en wat de Redder is voordat we Hem volledig kunnen
vertrouwen.
Om de betekenis van ‘God onze Redder’ volledig tot ons door te laten
dringen, moeten we ze benaderen vanuit het Oude Testament. De
profeet Jesaja heeft dit onderwerp het meest uitgewerkt. Door hem heeft
Yahweh verklaard:
Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn knecht, die
Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik
dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er
geen zijn. Ik, Ik ben de HERE (Yahweh), en buiten Mij is er geen
Verlosser (Jes. 43:10,11).
Laten allen die deze regels lezen, in antwoord op deze verklaring dat er
geen God is behalve Yahweh en dat er geen Redder is dan Yahweh,
zeggen: ‘Dat is de waarheid’ (Jes. 43:9). We moeten beseffen dat
iemand een gelovige wordt door te geloven in de waarheid die ter
beschikking is, zelfs als het de eerste waarheid is die iemand heeft
gehoord. Discussies hebben geen zin, evenmin als twijfel en
woordenstrijd. Het heeft geen zin te beweren dat men de hele waarheid
moet kennen om te kunnen geloven. God heeft gesproken en hier ligt
we de waarheid voor ons om geloofd te worden. Er is geen andere
Redder dan Yahweh, de God die we in het Oude Testament overal zien.
Deze grote waarheid wordt herhaald in de woorden van Yahweh in
Jesaja 45:21,22:
Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen.
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.
In deze woorden zien we dat God Zichzelf voorstelt als de Redder, de
ene en enige Redder, Die de mensen oproept om op Hem te zien om
gered te worden, zelfs zij die in afgelegen oorden wonen. Dat is wat de
idiomatische uitdrukking ‘alle einden der aarde’ in werkelijkheid
betekent. Deze oproep is dus voor de hele mensheid en nu de
mensheid als geheel daarop niet reageert, laat dan het individu op Hem
zien en hij zal niet met lege handen weggestuurd worden.
Als de meerderheid het afwijst en de minderheid traag is in het geloven,
laat ons dan met beide breken en als individuen geloven in de Redder,

in de verlossing die Hij schenkt en in de aangewezen weg om zowel de
Redder als de verlossing te ontvangen. Laat ons de meerderheid in het
kwade niet volgen (Ex. 23:2). Want hoewel dit grote aanbod van
Yahweh Zelf als Redder in de eerste plaats voor Israël was bedoeld en
vervolgens voor de hele mensheid, was het ook bestemd voor het
individu, zoals we zien in de tekst die volgt op dit aanbod:
Alleen bij de HERE, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en
sterkte, tot Hem zal men komen; maar beschaamd zullen staan allen
die tegen Hem in woede ontstoken zijn (Jes. 45:24).
In het woordje men in de bovenstaande tekst zien we een poging van de
vertalers om het enkelvoud dat in het Hebreeuws staat tot uitdrukking te
brengen, evenals het men in de volgende zin.
De grote waarheid dat Yahweh de enige God en de enige Redder is,
was onder Israël zeer wel bekend op het moment dat het Nieuwe
Testament begon. Hoewel er aanwijzingen zijn dat zij het grootste deel
van het Oude Testament negeerden, omdat zij het krachteloos maakten
door hun tradities, was dat niet het geval met de profetie van Jesaja. Het
was die rol die men in een synagoge aantrof wanneer er slechts
middelen waren om er één te kopen.
Toen de Messias in Betlehem werd geboren, gaf de Engel des Heren de
specifieke opdracht aan Zijn ouders: ‘Gij zult Hem de naam Jezus
geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden’
(Matt. 1:21). De naam ‘Jezus’ is de Griekse vorm van de Hebreeuwse
naam ‘Yehoshua’ dat ‘Yahweh de Redder’ betekent. Hieruit moest Zijn
veronderstelde vader hebben geweten dat Hij een ongewoon persoon
was, want deze naam is Hem niet gegeven om te getuigen dat Yahweh
redt, zoals het geval was met anderen die dezelfde naam hadden, maar
om het feit te benadrukken dat Hij die deze naam droeg Zelf zou gaan
redden. Dat zien we in de reden die werd gegeven voor Zijn naam:
‘Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.’
Dat stemt overeen met de boodschap die de engelen aan de herders
hadden verkondigd:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad
van David (Luc. 2:11).
Deze aankondiging zou allen die het hoorden voor een dilemma hebben
moeten stellen, aangezien er een Redder werd aangekondigd die
Christus de Heer is, maar dat was klaarblijkelijk niet het geval. De
herders die als eersten hadden gehoord, zeiden direct: ‘Laten wij dan
naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de
Here is bekendgemaakt’ (Luc. 2:15). Zij zagen zich niet voor het
dilemma van twee Redders gesteld, omdat deze nederige mensen licht

en waarheid hadden ontvangen zoals maar weinigen dat tegenwoordig
hebben. Zij wisten dat Yahweh in het verleden had verklaard dat alleen
Hij de Redder was en dat er geen andere Redder is dan Hij. Toch
hadden zij er geen problemen mee om de baby die in Betlehem was
geboren als Redder te aanvaarden, wat zij nooit hadden kunnen doen
als de persoon die Jezus werd genoemd niet Yahweh was. Dat was nu
precies de waarheid die door de engel verkondigd werd, namelijk dat hij
die in Betlehem was geboren de ‘Messias Yahweh’ was. Dat is wat het
Griekse Christos Kurios werkelijk betekent.
Het volk Israël is nooit geconfronteerd met twee Redders, waarvan de
ene Yahweh is van het Oude Testament Die had verklaard dat Hij de
enige Redder is en de andere Jezus Christus van het Nieuwe
Testament die door de engelen als de Redder is verkondigd en Die Zich
ook Zelf als zodanig presenteerde. De getrouwen geloofden derhalve,
precies zoals wij dat behoren te doen, dat hij die in Betlehem was
geboren in werkelijkheid Yahweh van het Oude Testament was. Als dat
niet zo zou zijn, dan zijn er twee die beweren de Redder te zijn en dan
behoort één van beide als oplichter gebrandmerkt te worden. Als Jezus
niet Yahweh was, zouden we Hem moeten afwijzen. Zie Seed & Bread
nummer 2 voor een diepgaandere behandeling van deze belangrijke
waarheid.
Als we verder het onderwerp ‘God onze Redder’ naspeuren in het
Nieuwe Testament komen we bij het getuigenis van de apostel Paulus
die boven alle twijfel verheven vaststelt dat de Here Jezus Christus God
onze Redder is. In zijn brief aan Titus spreekt hij over de ‘opdracht van
God onze Heiland’ (Tit. 1:3) en in dezelfde zin spreekt hij over ‘Christus
Jezus onze Heiland’ (Tit. 1:4). Kan het zijn dat hij hier twee Redders
introduceert? Absoluut niet. Hij zou zich aan een dergelijke gedachte
niet schuldig maken. God onze Redder en de Here Jezus Christus zijn
één en dezelfde. Elke opvatting over God die hiermee geen rekening
houdt, is verkeerd en tegengesteld aan de goddelijke openbaring.
Het staat als een paal boven water dat de Geest van God deze
waarheid heeft willen benadrukken, aangezien er in het volgende
hoofdstuk van deze brief alweer over gesproken wordt. In Titus 2:10
spreekt hij over ‘God onze Heiland’ en in dezelfde zin over ‘onze grote
God en Heiland, Christus Jezus’ (2:13). En als om de waarheid te laten
bevestigen door drie getuigen, spreekt hij in Titus 3:4 over ‘God onzen
Zaligmaker’ (St.Vert.). God is waarlijk onze Redder.
In de openbaring van deze grote waarheid is er een vast fundament
voor bemoediging voor elk kind van God. De vreugde over de verlossing
komt voort uit het kennen van Hem die onze Redder is. Bedenk eens
wat het betekent als we kunnen zeggen dat de Grote Schepper onze

Redder is geworden. En als de Schepper niet God is, wie is dan wél
God?
In Jesaja 44:24 verklaart de grote Yahweh dat alleen Hij de Schepper is,
dat Hij het alleen heeft gedaan en dat er geen anderen in betrokken
waren. Deze waarheid wordt herhaald in Jesaja 45:12. Het is daarom
duidelijk Hij die Yahweh (HERE) wordt genoemd in Jesaja, Degene is
die Elohim wordt genoemd in Genesis 1:1 waar we lezen: ‘In den
beginne schiep God (Elohim) de hemel en de aarde.’ Als we verder
lezen in het Woord, komen we bij Johannes 1:1 waar iemand wordt
geïntroduceerd die het Woord (de Logos) wordt genoemd en er wordt
ons daar verteld dat ‘het Woord (de Logos) was God.’ Om Hem verder
te identificeren wordt ons gezegd: ‘Alle dingen zijn door Hetzelve
gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is’
(Joh. 1:3, St.Vert.). Of het nu Elohim is die ons als de Schepper wordt
voorgesteld in Genesis 1:1, of Yahweh waarvan gezegd wordt dat Hij de
enige Schepper is in Jesaja 45:12, of de Logos die als Schepper wordt
geïntroduceerd in Johannes 1:3, het gaat steeds om Dezelfde. Als we
dan bij Johannes 1:14 aankomen, wordt ons verteld dat het Woord (de
Logos) vlees is geworden en mens is geworden op de aarde en door
anderen is aanschouwd. Dat is onze Here Jezus Christus en dat is onze
Redder. Dat is Degene die de bladzijden van Gods boek vult.
‘Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben
God en niemand meer’ (Jes. 45:22) is de uitnodiging van God. Yahweh
deed dit aanbod en daarmee heeft Hij verkondigd dat Hij alleen de
Redder is en dat Hij wil dat mensen worden verlost. ‘Ik ben de weg en
de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’ is
de verklaring van de Here Jezus. Allen die ooit tot Jezus Christus zijn
gekomen, zijn tot God de Vader gekomen en niemand is ooit tot de
Vader gekomen dan door de zoon van God. ‘Ik en de Vader zijn één’ is
Zijn woord over deze zaak. ‘Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook
de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader’ (I Joh. 2:23).
Ik heb al eerder opgemerkt dat een mens een gelovige wordt door te
geloven in de waarheid waar hij de beschikking over heeft. Laat iedere
lezer van deze regels de vorige paragraaf nogmaals doorlezen en zich
dan afvragen of hij dat gelooft. Als dat zo is, zal hij het recht hebben om
te zeggen: ‘God mijn Redder.’

