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AAN MIJ IS GEGEVEN ALLE MACHT IN HEMEL EN OP AARDE
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, in Matt. 28:18 staat geschreven dat Jezus zei, dat aan Hem
álle macht in hemel en op aarde is gegeven. Het is belangrijk te realiseren, dat Jezus deze
uitspraak deed op een moment, dat Zijn aardse bediening en Zijn lijden achter de rug was.
Misschien zullen sommigen zeggen: “Het is geen kunst, dat Jezus alle macht bezit, want Hij
is immers de Zoon van God”. Maar met deze uitspraak zijn zij op het verkeerde spoor. Met
deze uitspraak miskennen zij de uiterst zware weg die Jezus had afgelegd.
In Spr. 8:22-23, 29-31 staat beschreven, dat ooit de Wijsheid, dat wil zeggen het Woord van
God, dat wil zeggen Jezus Zelf (Joh. 1:1,14), voor het aangezicht van God de Vader speelde
als een voedsterling, dus als een kind.
En in Gal. 4:1 staat geschreven, dat zolang de erfgenaam nog een kind is, hij in niets van
een dienstknecht verschilt, hoewel hij toch een heer van alles is.
Met andere woorden, Jezus moest opgroeien van een goddelijk kind tot een geestelijke,
beproefde en geteste volwassene. Waarom? Omdat alleen dán Hij zou kunnen slagen in Zijn
door God de Vader gegeven opdracht om de mensheid van hun zonden en hun zondige
natuur te verlossen en zo de relatie met de Vader te herstellen. Hoewel Jezus Heer van alles
was, moest Hij toch eerst als een Dienstknecht worden. Jezus werd de Dienstknecht aller
dienstknechten en moest gehoorzaamheid leren. Hebr. 5:8 – “Hoewel Hij de Zoon was,
nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.”
Door Zijn ervaringen in alle verzoekingen, in eenzaamheid, in Zijn verwerping, in Zijn lijden
leerde Jezus om volkomen gehoorzaam aan God de Vader te zijn. Want alleen dan zou Hij
Zijn opdracht succesvol kunnen volbrengen. Hij mocht niet falen en moest zelfs tot de dood
gehoorzaam zijn, d.w.z. gehoorzaam de door Zijn Vader geplande kruisdood accepteren.
Fil 2:5-8 beschrijft héél kort de weg die Jezus aflegde: “Want dat gevoelen zij in u, hetwelk
ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode
even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts
aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als
een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja,
den dood des kruises.”
Jezus was God. Hij had de gestalte van God, maar Hij klampte Zich niet angstvallig aan Zijn
God-zijn vast. Hij gaf Zijn positie in de hemel op. Hij vernietigde en ontledigde Zichzelf om
een mens op aarde te worden. Maar dat was nog niet genoeg. Hij vernederde Zichzelf en
werd zelfs een dienstknecht en een slaaf. Ook dat was nog niet genoeg. In gehoorzaamheid
was Hij bereid te sterven voor de mensen. Maar geen gewone dood, neen, Hij ging naar het
kruis en stierf de marteldood van de zwaarste misdadigers en moordenaars.
En DAAROM, broeders en zusters, werd Jezus uiteindelijk verhoogd. En DAAROM ontving
Jezus van Zijn Vader alle macht in hemel en op aarde. OMDAT Hij Zich wist te vernederen
en tot het einde toe gehoorzaam was, tót het bereiken van de geestelijke volwassenheid.
Fil. 2:9-11 – “Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam
gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle
knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong
zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”
Laten we eens Joh. 13:1-15 lezen, waarin we Jezus zien als de grote Dienstknecht. De
sleutel tot het werkelijk met ons hart verstaan van het grote voorbeeld dat Jezus ons in dit
schriftgedeelte gaf, vinden we in vers 1: “En voor het feest van het pascha, Jezus wetende,
dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de
Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.”
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Tot het einde toe had en heeft Jezus Zijn discipelen lief. Degenen die Hem toen volgden én
zij die Hem nú volgen. Hij heeft hen lief tot in de allerhoogste graad van liefde. Hij heeft óns
vurig lief. Zelfs Zijn verraders en Zijn doodsvijanden heeft Hij lief. Liefde is de basis en om de
liefde draait alles. Door de liefde kon Jezus Zijn opdracht volbrengen. En alléén door de
liefde zullen wij de weg en de opdracht kunnen volbrengen, die God ons heeft toebereid.
Door de liefde voor Zijn discipelen, kon Jezus Zijn klederen afleggen. Vers 4: “Stond op van
het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven.”
Het afleggen van Zijn kleding is een geestelijk schaduwbeeld van het afleggen van Zijn eigen
gerechtigheid, Zijn licht en heerlijkheid (Openb. 1:13-15; 3:18; 19:8). Die heerlijkheid gaf Hij
prijs zoals we zojuist in Fil. 2:5-8 lazen, door Zichzelf diep te vernederen.
Door het afleggen van Zijn kleding toonde Jezus Zich als het brandoffer, waarvan de huid
afgestroopt moest worden vóórdat het op het vuur van het brandofferaltaar volkomen zou
worden verteerd als een zoenoffer voor de zonden (Lev. 1:6). Naar mijn mening is het dan
ook zeker geen toeval, dat de Hebreeuwse uitspraak van de woorden voor “licht” en voor
“huid” precies gelijk is, namelijk “oor”. “Licht” is “oor” ( rwa ) en ook “huid” is “oor” ( rwe ).
Jezus ontdeed Zich van Zijn licht en heerlijkheid en presenteerde Zich als Gods Lam.
Maar vervolgens deed Jezus nóg iets verbazingwekkends en voor ons, die vaak nog zo
hoogmoedig zijn, nauwelijks te bevatten. Hij begon de voeten van Zijn discipelen te wassen.
Vers 5: “Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen,
en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was.”
Ik denk dat wij ons nauwelijks een voorstelling kunnen maken hoe vuil en vies de voeten van
de discipelen moeten zijn geweest. De mensen liepen in dat hete, stoffige klimaat in Israël
blootvoets of met sandalen. En Jezus reinigde die stinkende, zwetende voeten. En hiermee
toonde Hij, dat Hij hun handel en wandel zou reinigen. Want daarmee hebben onze voeten
te maken. Jezus vernedigde Zich, opdat Hij de zondige handel en wandel van al Zijn
volgelingen zou reinigen.
En Jezus wil dat wij dit heel goed begrijpen. Vers 12: “Als Hij dan hun voeten gewassen, en
Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik
ulieden gedaan heb?”
Jezus wenst dat wij verstaan, waarom Hij Zich moest vernederen en waarom Hij ons moest
reinigen. Opdat wij namelijk gered zouden kunnen worden van het eeuwige verderf.
Maar Jezus wilde óók, dat wij de keerzijde van deze voor ons zo schitterende medaille
zouden verstaan en begrijpen. Vers 13-15: “Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel,
want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij
ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat,
gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.”
Als wij goéd met ons hart verstaan, waaróm Jezus Zich zo diep moest vernederen, namelijk
opdat Hij ons kon redden, dan begrijpen wij ook dat Jezus ons hier tevens een na te volgen
voorbeeld gaf. Want ook wij zullen ons moeten inspannen en moeten vernederen voor onze
(toekomstige) broeders en zusters, opdat zij niet verloren zullen gaan tengevolge van onze
vaak zo hoogmoedige, hooghartige en zelfgerechtigde houding.
Wij zijn schuldig elkanders voeten te wassen en te reinigen. Want Jezus spreekt hier over
een (in te lossen en af te betalen) schuld jegens elkander.
Omdat ik zelf jarenlang gewerkt heb in de fiscale en financiële wereld, weet ik precies wat
een schuld betekent:
•

Het is een verplichting jegens een ander, die je kunt aflossen door het te betalen (of
anderszins).
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•
•

Je bent hoofdelijk aansprakelijk voor die schuld. Dat wil zeggen je bent persoonlijk
voor de gehele schuld aansprakelijk.
Deze schuld drukt op je gehele vermogen, op al je bezittingen. Dus met je gehele
bezit kan van je worden gevraagd om de schuld af te lossen. In vroegere tijden zelfs
met je leven.

We hebben dus een persoonlijke verplichting om met de inzet van ons hele leven en
vermogen onze schuld aan elkaar af te lossen. Welke schuld? Een schuld om ons voor
elkaar te vernederen, zodat we niet in de weg staan van het zielebehoud van de ander.
Oh, dat wij toch beseffen dat wij elkaars (geestelijke) voeten dienen te wassen. In uiterste
instantie moeten we zelfs met ons leven hiervoor garant willen staan.
Dit is het voorbeeld dat Jezus ons gaf. En de basis hiervoor is uitsluitend de liefde. Voor de
goede orde, broeders en zusters, uiteraard bedoel ik hier niet, dat wij met ons eigen leven in
de plaats van Jezus’ Kruisoffer anderen zouden kunnen redden van het eeuwige verderf.
“Heb elkander lief, zoals Ik u heb liefgehad” zei Jezus.
Geliefde broeders en zusters, ik wil u enkele handvatten gegeven opdat het inlossen van die
schuld iets eenvoudiger valt te begrijpen:
•

Acht uzelf minder dan de ander. Verneder uzelf en wordt een dienstknecht voor de
ander (Luk. 22:26). Want dat is het gevoelen dat Jezus beheerste. Uit liefde wilde Hij
ons redden van de eeuwige dood en daarom vernederde Hij Zich diep voor ons.
Fil. 2:1-5 – “Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is
der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke
bewegingen en ontfermingen zijn; Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde.
Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een
den ander uitnemender dan zichzelven. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een
iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in
Christus Jezus was;”

•

Doet u alles om de onderlinge broederlijke liefdeband te versterken. Joh. 13:34-35 –
“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook
gij elkander liefhebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo
gij liefde hebt onder elkander.”

•

Doet u alles om de handel en wandel van uw broeder of zuster te reinigen. Dat wil
zeggen, niet zijn of haar zonden breed uitmeten, maar hem of haar in contact met
Jezus brengen, zodat het Bloed van Jezus van elke zonde kan reinigen.

Ja, broeders en zusters, we vinden het zo heerlijk om Jezus te loven en te prijzen en Hem te
aanbidden. We willen zelfs alles voor Hem doen. Dit is onze verticale relatie (met God). Maar
onze lofprijzingen berusten alleen op de volle waarheid als onze horizontale relatie met
elkaar óók conform Gods wil is. Dan gaan wij in waarheid dwars door het kruis heen. Dan
nemen wij het kruis op ons, dat Jezus ons gebood (Luk. 14:27).
Tot slot Joh. 12:24-25 – “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde
niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht
voort. Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal
hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.”
Ik bid dat onze Heiland ons voortdurend de kracht geeft om ons voor elkaar te vernederen en
elkander hoger te achten dan onszelf. Dan zal de wereld erkennen dat wij Gods kinderen
zijn. De Here zegene u. Amen.

