Met welke kant van het Kruis houden
wij ons het meest bezig?
2 Korinthiërs 5:14-21
Door George Zeller, https://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/earthlymin.pdf
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. 15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer
voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo kennen
wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen
wij Hem nu zo niet meer. 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf
verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19 God
was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen
niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten
namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God
verzoenen. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Korinthiërs 5:14-21)
Ik groeide op in een liberale kerk waar het evangelie nooit gepredikt werd; de grote nadruk lag op
het aardse leven en de bediening van Christus (de Bergrede, de Gulden Regel, uw naasten liefhebben, enz.). Toegegeven, de vier Evangeliën zijn van immense waarde voor het gelovige hart. “Heel
de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid” (2 Timotheüs 3:16). Maar overweeg zorgvuldig de
woorden van Paulus: “Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus
naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer” (2 Korinthiërs 5:16).
De Brieven werden ons niet gegeven opdat we Christus zouden leren kennen naar het vlees, maar
opdat we onze opgestane en opgevaren Redder zouden kennen, Die, nadat Hij Zijn volmaakte werk
aan het kruis had volbracht, nu gezeten is aan de rechterhand van de “Majesteit in de hoogste hemelen” (Hebreeën 1:3) als onze Hogepriester.
Als u doorheen het Nieuwe Testament leest, te beginnen bij Handelingen, en verder doorheen alle
Brieven en eindigend met Openbaring, dan zal u het volgende vinden:
183 Verzen spreken over Christus’ dood,
162 Verzen over Zijn hemelse leven en bediening (Middelaar, Pleiter, Hogepriester, enz.).
Slechts 12 passages spreken over Zijn aardse leven en bediening! (Handelingen 2:22; 10:38;
20:35; 1 Timotheüs 3:16; 6:13; 1 Petrus 2:21-23; 4:1; 2 Petrus 1:15-18; Hebreeën 4:15; 5:7;
12:3; 1 Johannes 2:6).
In de nieuwtestamentische Brieven ligt de grote nadruk op het hemelse leven en de bediening van
onze verheven Heer, het Hoofd van de Kerk!
Mochten wij nooit vergeten dat onze Heer Jezus aan de opstandingszijde van het kruis staat. Hij is
opgestaan, opgevaren, verheerlijkt en verheven. “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan
de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn” (Kolossenzen 3:1-2).
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