De Overste Leidsman en Voleinder van het geloof
Hebreeën 12 : 2
De getuigen voor God over wie in Hebreeën 11 wordt gesproken, zijn een bemoediging op onze
geloofsweg. Er is echter een verschil tussen hen en de Heere Jezus. Daarom stelt de apostel Hem
hier afzonderlijk aan ons voor. We zien Abraham die “door het geloof verbleef als vreemdeling
in het land der belofte als in een vreemd land” (vers 9). We zien Izaäk die Jakob en Ezau
zegende met betrekking tot toekomstige dingen (vers 20), en lezen van de zegening en
aanbidding van Jakob op zijn sterfbed (vers 21). Zij hebben hun wedloop gelopen, maar in de
Heere Jezus hebben we een veel hogere Getuige. Bovendien is er in Hem genade te vinden om
tijdens de wedloop vol te houden.
Als we op de Heere Jezus zien, hebben we een reden om de wedloop te lopen; en in Hem vinden
we de onfeilbare Bron van kracht. We zien in Hem de liefde die Hem ertoe leidde in het oordeel
de plaats die wij hadden verdiend, in te nemen.
Bij het lopen van een wedloop is het goed iemand te hebben die ons vóórgaat. In de Heere Jezus
hebben we Degene Die vóór ons heeft gelopen en de Overste Leidsman en de Voleinder van het
geloof is geworden. Als we op Hem zien, putten we kracht voor onze zielen.
Terwijl Abraham en de anderen in alle zwakheid liepen, heeft Christus het hele parcours van het
geloof in volmaaktheid gelopen. In welke positie ik mij ook bevind, welke beproeving ik ook
moet doorstaan, Christus heeft dat al eerder ondergaan en heeft overwonnen! Hierin is Hij ons
tot een Voorbeeld. Hij weet wat we nodig hebben, en geeft ons dat ook. Hij heeft overwonnen en
zegt: “Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33).
Zo was het met de blindgeborene in Johannes 9 die uit de synagoge werd geworpen. Waarom?
Omdat de Heere Jezus vóór hem was uitgeworpen. In elke storm, hoe ruw ook, zijn we op Hem
aangewezen; en elke beproeving brengt ons dichter bij Hem.
Alles wat ons oog aftrekt van Christus, is een belemmering om de wedloop te lopen. Als Híj ons
doel is, leggen we alle lasten af. Tijdens een wedloop is een jas, hoe comfortabel ook, alleen
maar lastig. Zorg dat je er vanaf komt! Het zou je in je rennen hinderen. Zorg dat je voeten
nergens in verstrikt raken! In andere gevallen lijkt het misschien raar zo’n nuttig kledingstuk af
te danken, maar als je de Heere Jezus voor ogen hebt, dan móet je die jas weggooien. Bij het
lopen heb je er immers alleen maar last van!
Hoezeer we ook worden bemoedigd door de trouwe getuigen in Hebreeën 11, toch moeten we
onze ogen alleen op de Heere Jezus gericht houden. Er is geen enkele beproeving of moeilijkheid
die Hij niet vóór mij onderging en waarin Hij niet Zijn hulpbron in God de Vader vond. Hij wil
ons de genade geven die we nodig hebben.
Christus handelde voortdurend in afhankelijkheid van de Vader, zoals Hij zei: “Ik leef door de
Vader” (Johannes 6:57). De nieuwe mens is een afhankelijke mens. Als we die afhankelijkheid
verlaten, raken we in het vlees. Wat we leven, is niet ons eigen leven (want we zijn immers
dood!), maar dat is door Christus; doordat we ons voeden met Hem. Hij wandelde in
afhankelijkheid van de Vader en heeft om de vreugde die vóór Hem lag, het kruis verdragen en
de schande veracht.
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Zijn genegenheid en toewijding waren volkomen. We vinden nergens in de Schrift dat er aan
Christus iets nieuws werd geopenbaard om Hem als het ware aan te sporen om door te gaan op
Zijn weg. Aan Paulus en Stéfanus werd de heerlijkheid geopenbaard, zodat ze kracht ontvingen
om te volharden. Toen de hemel werd geopend voor Stéfanus, verscheen de Heere hem in
heerlijkheid, zoals later ook aan Saulus van Tarsus. Toen de hemelen zich echter openden voor
de Heere Jezus, werd Hem niets voorgesteld, omdat Hijzélf het Voorwerp van de hemelen was.
De Heilige Geest daalde op Hem neer en de Vader verklaarde: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in
Wie Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheüs 3:17).
De apostel toont ons hier iets van de kostbaarheid van Christus in al Zijn nederigheid waarin Hij
is gekomen. Hij verliest Zijn heerlijkheid nooit uit het oog. Ook bij Zijn doop door Johannes zien
we iets van Zijn nederigheid op aarde en het Goddelijke medelijden van Zijn hart.
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