Hebreeën 10:7
Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik
– in de boekrol staat van Mij geschreven –
om uw wil, o God, te doen.
Het zal duidelijk zijn dat degene die in dit tekstwoord spreekt de Zoon van God zelf is, de Here Jezus Christus.
Het gaat hier om een opmerkelijk tweegesprek tussen Hem en God de Vader, waarbij Jezus dan verwijst naar de
boekrol waarin van Hem geschreven staat. Wij hebben geen notie om welke boekrol het gaat en van wat daarin
geschreven staat, maar vanuit de context kunnen we opmaken dat het alles te maken heeft met het meest
ingrijpende gebeuren in de menselijke geschiedenis, een gebeuren waarop we ons in deze lijdenstijd opnieuw
bezinnen: Goede Vrijdag en Pasen.
Mogelijk gaat het bij deze boekrol, als we bijvoorbeeld kijken naar wat er geschreven staat in Openbaring 13:8,
om het boek des levens. Immers, daar wordt de opmerkelijke koppeling gemaakt tussen dat boek en ‘het Lam,
dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld’. Een ander opvallend fenomeen is, dat het gekozen
tekstwoord uit de Hebreeënbrief tezamen met de twee voorafgaande verzen - als profetische woorden - zijn
uitgesproken door David in Psalm 40 (vers 7-9). Ze laten allereerst zien dat de komst van Jezus in deze wereld
heeft plaats gehad om de wil van God de Vader te doen en dat, met het oog op het herstel van de relatie tussen
God en mens - een relatie, die door de zondeval verbroken was. Vanuit deze woorden wordt vervolgens
duidelijk, dat al de offers die onder het oude verbond tot in de dagen van Jezus gebracht waren, ontoereikend
bleken om dit herstel te verwezenlijken en dus de gevolgen van de zondeval ongedaan te maken. De enige weg
tot herstel was en is, zoals in de boekrol al stond, het kruis, het offer van het Lam - Gods eniggeboren Zoon. Wat
een onbegrijpelijke liefde openbaart zich hier en wat een genade klinkt er door in de bereidheid van Gods Zoon!
In het tekstvers van deze week krijgen we een bijzonder kijkje in het hart van de Drie-enige God!
Alleen het offer van Jezus Christus brengt verzoening, én voor de Jood én voor de heiden! Geen van beiden
kunnen daarom heen. Er is geen andere weg tot de Vader dan door de Zoon. Het is de Zoon, Jezus zelf, die ons
oproept Hem hier na te volgen: Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf
en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen;
maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden (Luc. 9:23). God wilde
gehoorzaamheid en Jezus heeft die gebracht: Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij
gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.
Willen wij waarachtig delen in Zijn volbrachte werk, dan is gehoorzamen aan wat Hij zei, en door onder andere
Lucas is weergegeven, een absolute noodzaak. Antwoord ik: O Lam van God, ik kom?
Gebed

Wat een onbegrijpelijke liefde Vader toont U in het offer van Uw eniggeboren Zoon. Wat een onbegrijpelijke
gehoorzaamheid aan de Vader toont U in de gang naar het kruis Here Jezus.
Heilige Geest, wek in ons als antwoord op die liefde en gehoorzaamheid het verlangen om dagelijks gehoor te
geven om ons kruis in navolging van Jezus Christus op ons te nemen en te doen zeggen: O Lam van God, ik
kom. Amen.

