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1. Vrijwillige gehoorzaamheid

Johannes 10:17

De dood van Christus is de meest wonderlijke gebeur-
tenis in deze wereld, zowel in het verleden, in het he-
den, als in de toekomst.
In Gods ogen is niets zó beminnelijk in de hele wereld 
als Zijn Zoon. Niet alleen vanwege Christus’ Godheid. 
Maar ook vanwege Zijn mensheid, waardoor Hij Zijn 
leven heeft afgelegd. Christus Zelf heeft gezegd: ‘Daar-
om heeft Mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, 
opdat Ik hetzelve wederom neme.’
Ook in de ogen van de verlosten is de dood van Christus  
wonderlijk. Zij hebben allen God lief, omdat Hij Zijn le-
ven heeft afgelegd. Het is hun blijdschap in dit leven, 
maar ook in het nieuwe Jeruzalem zal Christus’ dood 
hun blijdschap zijn. Zij zullen zingen: ‘Het Lam, Dat ge-
slacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, 
en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dank-
zegging.’
Bovendien is de dood van Christus het meest ontzag-
wekkende wonder in de hel! Satan had dit niet voor 
mogelijk gehouden. Hij dacht toen hij Judas zo ver had 
gekregen dat hij Jezus wilde verraden, en de Joden zo-
ver om Christus te kruisigen, dat hij Christus had over-
wonnen. Maar de duivel is inmiddels aan de weet geko-
men dat Christus over hém heeft getriomfeerd aan het 
kruis. Zo is Golgotha zelfs een wonder in de hel.
Wie zou gering durven achten dat Jezus Zijn leven wilde 
afleggen? Iemand in de hemel? Nee. Iemand in de hel? 
Nee. Weet u wie er wél geringe gedachten van Christus 
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heeft? Een zondaar die buiten Christus leeft. Bent u het? 
‘Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde, de Joden 
wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid.’ 

Christus’ dood was van tevoren al door de Vader en 
de Zoon overeengekomen. Voordat de wereld bestond 
zei de Vader: ‘Ga naar de wereld en leg Uw leven af.’  
Christus zegt Zelf: ‘Dit gebod heb Ik van Mijn Vader 
ontvangen.’ Nee, dit gebod werd niet door zondaren 
gegeven. Er werd niet geroepen: ‘Kom over en help ons.’ 
De wereld lag verzonken in de zonde. Er steeg een roep 
van de aarde naar de hemel om wraak. Maar er was 
geen roep om genade. De wereld heeft niet begeerd 
dat Christus zou sterven. Christus Zélf heeft gezegd: 
‘Zie, Ik kom, in de rol des boeks is van Mij geschreven.’
Wij spreken vaak over de liefde van Christus. Maar hier 
is een nieuw liefdesvoorwerp. Het was de Vader Die de 
Zoon zond. Het was de Vader Die voor het Brandoffer 
zorgde.
Zie hoe ernstig de Vader u liefheeft. Hij wil dat u be-
houden wordt. De Vader wil dat u in de Zoon zult gelo-
ven. Hij wil niet dat u verloren gaat. ‘Bekeert u, bekeert 
u, want waarom zoudt gij sterven?’ 

Lezen: Johannes 10:7-21 


