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Jezus 

Wie was Jezus? 
- …hebben mensen in zijn tijd zich afgevraagd – Kan er iets goeds uit Nazareth komen? 

- In onze tijd: Een vraag van een collega, ‘Waarom zou ik Jezus als voorbeeld nemen? Zo lang geleden – 

er zijn meer eigentijdse en daardoor meer aansprekende voorbeelden/rolmodellen’. 

Invulling van Jezus als persoon: 

Vaak is het beeld dat mensen van Jezus hebben cultureel, ingegeven door de tijd waarin men leeft en/of 

persoonlijk ingevuld: 

- Jezus als de kansloze/dakloze/arme/vluchteling 

- Jezus als de strijder/overwinnaar/rebel 

- Jezus als de zorgzame/zachte/lieve  

 

Armoedig? 

Gezien het werk van Jozef (en aannemelijk dat Jezus daarin ook is opgeleid) 

timmerman/bouwvakker kan aangenomen worden dat het gezin niet arm was. Het feit dat Jezus 

heeft leren lezen en schrijven en dat hij in de synagoge mag spreken zegt ook iets over opleiding en 

status. Hieruit kan ook worden opgemaakt dat hij wel rondreisde maar niet als verwarde zwerver 

wordt gezien. Hij stond met beide benen op de grond, in het gewone dagelijkse leven 

 

Acht plaatjes/beeltenissen van Jezus – de kinderen van groep 5-8 hebben ze al een keer gezien. “Hoe ziet 

de echte Jezus er uit” 

Rolmodellen 

Voor ouders van dove kinderen, en dove kinderen zelf, is het belangrijk een beeld te hebben van dove 

volwassenen. ‘Hoe leeft een dove persoon in een horende samenleving?’ Dit helpt om goed op te groeien 

als dove.  

Een echt rolmodel is ook iemand waar je tegen op kijkt en is zoals jij ook graag wilt zijn. 

Is Jezus nu ook zo’n een rolmodel…? Een Gandhi, of Mandela? 

Mens geworden 

Kind 

Kinderen in Jezus tijd: 

- Worden uitgebuit 

- Leven aan de rand van de samenleving 

- Daarom misschien ook weinig bekend over het kinderleven van Jezus 

- En des te bijzonderder dat Jezus meerdere malen een kind/kinderen als voorbeeld neemt 

- Incarnatie: - God die zijn heerlijkheid aflegt – en mens wordt, een kind – een van ons. 

 

God vind het blijkbaar belangrijk dat Jezus als kind ter wereld komt 

Simeon zegt als hij het kind ziet: “Het koninkrijk van God is aanbroken…” Lukas 2:30. Jezus was als 

kind God en mens 

- Gods Koninkrijk – in mensen gedaante. 

Rabbi 

Jezus leefde als rondreizend rabbi, dat was wel gebruikelijk in die tijd. Hij leefde in Galilea waar 

verschillende grote handelswegen door heen liepen. Galilea was dus meer multicultureel dan Judea. Voor 

Orthodoxe Joden was dit verfoeilijk want dat gaf mogelijke vermenging met verkeerde leer. 

 

Rabbi’s hielden zich over het algemeen aan drie regels: 

1. Wees weloverwogen in je oordeel 

2. Zorg voor veel volgelingen 

3. Maak een omheining om de wet 
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De discipelen van rabbi’s leerden veel van de woorden uit het hoofd = vasthouden aan/omheining van de 

wet 

 

Jezus als Rabbi doet dit nogal anders, en daar wordt hij dan ook regelmatig op aangesproken.  

1. Hij is geneigd zijn leerlingen te laten nadenken - daarom hebben we misschien vier en niet een 

evangelie…(?) 

2. Hij laat de leerlingen er iets mee doen – stuurt ze er op uit 

3. De discipelen bewaren de kern van het onderwijs en geven dit door – dat is traditie van die tijd: 

eerbied voor godsdienstige tradities 

Jezus’ leven en woorden 

Jezus is gericht op mensen 

- Hij eet, drinkt en feest met mensen 

- Speekt overal met mensen: op de markt, in het veld, in huizen 

- Hij heeft geen belemmeringen in het spreken met wie dan ook: hooggeplaatste personen, gewone 

mensen, maar ook het uitschot – richt zich op iedereen 

- Hij wordt hierover ook aangesproken maar is daar dan weer niet bang voor – wat anderen denken over 

Hem bepaalt zijn agenda niet 

- Hij spreekt met mensen in bijzijn van anderen, regelmatig in de menigte, maar ook in afzondering, alleen 

met een persoon 

Zijn woorden: 

- Zijn hoop voor mensen die in de realiteit van het dagelijkse leven staan 

- Hij spreekt over God niet als ver-weg: 

- Maar als schepper ten diepste van alle facetten van het leven kennend 

- Bij alle facetten van het leven betrokken 

- Hij leert: Redding en verlossing bereik je niet door uit de wereld te ‘vluchten’ of anderen ‘uit te sluiten’ 

maar door een ontmoeting met die God – midden in de wereld 

Jezus laat dit alles zien in zijn leven, van geboorte tot in sterven en opstanding. 

 

De Samaritaanse vrouw (Johannes 4) 
Een voorbeeld hoe Jezus omgaat met mensen is zijn benadering van de Samaritaanse vrouw. 
Op dezelfde golflengte komen: 

- Jezus laat merken iets nodig te hebben – water 

- Laat merken dat de vrouw waardevol is – ik benader je en spreek je aan, vraag om hulp 

- Luistert naar wat de vrouw vraagt en geeft echte antwoorden op de vragen 

De vrouw bepaald de richting van het gesprek – Jezus geeft ruimte 

- Het gesprek begint met waar ze fysiek zijn: de bron – water 

Dat doet Hij vaak, Jezus begint daar waar de mensen zijn 

- Met vissers praat hij over vissen 

- Met rijke mensen over geld 

Niet alleen ‘de boodschap’ is belangrijk, de mensen zijn dat ook 

- Het gesprek met de vrouw komt op: 

- de Messias 

- het Koninkrijk van God 

- berouw en vergeving – een nieuw leven - Voor een heel dorp 

 

Jezus confronteert mensen (met hun eigen leven) maar veroordeelt nooit – Mensen kennen hun eigen 

missers wel. 

 

Jezus’ focus is altijd Genezing en Vernieuwing:  

door te wijzen op het Koninkrijk van God 

- Of het nu gaat over wedergeboren worden (Nicodemus – Johannes 3) 

- Of over bezittingen – verkoop ze- (Rijke jongeling - Marcus 10:21) 
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en Hij weet dat de boodschap raakt  

- als mensen serieus genomen worden en  

- als deze slaat op de situatie waarin mensen zich bevinden 

Spreken met gezag 

Gezag 

De manier waarop Jezus spreekt maakt indruk op de mensen. Hij spreekt met gezag. (Lukas 4:32, 36) 

Stijl van onderwijs  

Geen preken, vaak tweerichtingsverkeer en aan de hand van praktische zaken en gebeurtenissen 

gecombineerd met daden: spreken en doen-laten zien. 

In zijn onderwijs gebruikt Jezus vaak overdrijving om zaken duidelijk te maken: 

- De splinter en de balk (Mattheus 7, Lucas 6) 

- Het afhakken van hand/voet (Mattheus 18, Marcus 9) 

- Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen (Mattheus 8) 

De Bergrede 

Belangrijk deel van Jezus’ onderwijs word beschreven in wat we noemen de Bergrede. 

De Bergrede in het evangelie: 

van Mattheus: Meer op onderwerp geordend, als een lang leeronderricht 

van Lukas: Delen op een ‘vlakke plaats’en verder verdeeld over verschillende settings en in 

verschillende situaties 

 

In de Bergrede  zegt hij regelmatig (o.a. Matt 5:21): 

Jullie weten wat er gezegd is tegen jullie voorouders. Het staat in de wet: …… 

Dit zeg ik daarover: …. 

De link naar Mozes die van God de wet krijgt en uitlegt aan het volk is duidelijk. Het gaat over volk van God 
zijn en de schets van hoe dit nieuwe leven er uit ziet. 
De parallel: 

 OT – Mozes – Oude Verbond NT – Jezus – Nieuwe Verbond 

Wiens volk 

God heeft zijn volk bevrijd 

Ze zijn eigendom van/  

behoren bij God 

Deel uit maken van het  

Koninkrijk van God 

Door Jezus Christus 

Leven dat er bij past 
En zo zul je leven 

De wet van Mozes 
En dit is het Koninkrijk leven 

Maar wie is deze Jezus eigenlijk dat hij het recht heeft/neemt om iets te zeggen over de wet die God 

gegeven heeft…?   De Zoon van God! 

 

De komende tijd zullen we bezig gaan met de Bergrede en zien dat het werkelijk alle aspecten van ons leven 

raakt. Van de manier waarop we met elkaar, met anderen omgaan tot het diepste van ons eigen hart en 

onze motivaties. Alle aspecten van het leven komen aan de orde – het leven met familie, kerk en 

samenleving, alles in het licht van Gods Koninkrijk. 

Jezus als rol model 

Ja, je zou Jezus absoluut als jouw rolmodel kunnen zien – en navolgen.  Zijn leerling worden in doen en 

laten, in spreken en handelen…, het risico is dat dit dan alleen buitenkant is. 

 

Als je werkelijk begrijpt wie Hij is … 

mens geworden God, om ons deel te laten worden van Gods Koninkrijk 

… dan ben je bereid je leven af te leggen, en een nieuw leven te leven voor Hem!  Een verandering van hart, 

van binnen – dan zal er iets veranderen, ook ‘aan de buitenkant’. 

En je zult gaan leven als burger van Gods Koninkrijk. En dat is veel, veel meer dan een rolmodel nadoen. 

 

Amen 


