Kribbe – kruis – kracht - kroon
De weg van onze Here Jezus Christus kan omschreven worden met de volgende vier kernwoorden: kribbe, kruis, kracht en kroon; opvallend natuurlijk door de alliteratie van de beginletters. De loopbaan van onze Zaligmaker ging via lijden naar heerlijkheid, van vernedering naar verhoging. Luk. 24:
26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?
27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de
Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de
doden opstaan ten derden dage.
Ons kan nu ook het lijden van Christus ten deel vallen. 2 Kor. 1:3-5:
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting;
4 Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelven van
God vertroost worden.
5 Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus
onze vertroosting overvloedig.
Voor ons als gelovigen is ook een weg naar eeuwige heerlijkheid beloofd.
1 Petr. 5:10,11:
10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in
Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake,
bevestige, versterke, en fondere ulieden.
11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Wij mogen onze loopbaan met lijdzaamheid lopen, waarbij wij zien op Jezus, de overste
Leidsman en Voleinder des geloofs. Hij zag op de Hem voorgestelde vreugde en verdroeg het
kruis, de spot, de smaad en de hoon. Hij is inmiddels gezeten aan Gods rechterhand (Hebr.
12:2).

Kribbe
De kribbe getuigt van de menswording van onze Heiland. Luk. 2:7 zegt, dat Maria haar
eerstgeboren Zoon baarde, Hem in doeken wond en Hem in een kribbe nederlegde. God heeft
Zijn Zoon uitgezonden in de volheid des tijds, geworden uit een vrouw, geworden onder de
wet, om te bevrijden van de vloek der wet (Gal. 4:4). Het Woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond (Joh. 1:14).
De kribbe wijst op de geboorte. Geboorte, als begin, is een type van de wedergeboorte (een
nieuw begin). Door geloof in Christus zijn wij wedergeboren tot een levende hoop, uit onvergankelijk Zaad; door het eeuwig blijvende Woord van God (1 Petr. 1:3 en 23).

Kruis
Onze Verlosser kwam om te sterven. Hij heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geweest tot
de dood des kruises (Fil. 2:8). Hij heeft vrede gemaakt door het bloed Zijns kruises (Kol.
1:20). Hij is gestorven voor onze zonden, opdat Hij ons tot God zou brengen. Eén is voor allen gestorven. Het kruis staat voor de weg van het lijden, dat op de Christus komen zou.
Wij zijn als gelovigen met Christus gekruisigd. Rom. 6:6:
"Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde
te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen."
Paulus zegt in Gal. 6:14:
“Het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door Welken de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.”
Het kruis is voor ons ook een symbool van lijden. Fil. 3:10 spreekt over de gemeenschap
Zijns lijdens:
"Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;"
Dit wil zeggen, dat wij ons kruis op ons nemen en de Heer navolgen.

Kracht
Onze Heer werd gekruisigd door zwakheid, maar Hij werd opgewekt door de kracht Gods (2
Kor. 13:4). God betoonde de uitnemende grootheid Zijner kracht toen Hij Christus uit de doden heeft opgewekt. Ef. 1:18-20:
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop
van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de
werking der sterkte Zijner macht,
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en
heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
Paulus getuigt van de kracht van Zijn opstanding (Fil. 3:10). Christus is de Kracht Gods.
1 Kor. 1:24:
"Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de
kracht Gods, en de wijsheid Gods."
Hij zal wederkomen met grote kracht en heerlijkheid (Matth. 24:30).
Wij zijn als gelovigen met Christus opgewekt. Nu werkt de kracht van de Heilige Geest in
ons, die op Hem vertrouwen. Wij worden met kracht versterkt door Zijn Geest in de inwendige mens (Ef. 3:16,20). Uit onszelf zijn wij maar zwak; vandaar de oproep om krachtig in de
Heer te worden en in de sterkte Zijner macht (Ef. 6:10).

Kroon
Hoewel de Here Jezus een weinig minder gemaakt was dan de engelen, vanwege het lijden
des doods, is Hij inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond en gesteld over Gods werken.
Hebr. 2:7-9:
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer
hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle
dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij;
doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods
voor allen den dood smaken zou.
Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matth. 28:18:
"En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."
Als Koning en Hogepriester is Hij het Hoofd van de Gemeente. Hij zal, als de Zoon van David, Koning van Israël worden in Zijn wederkomst en als Koning der koningen regeren over
alle volkeren. Hij zal als de Verheerlijkte Zijn Kroon dragen.
Ons is als navolgers van Christus beloofd, dat wij met Hem zullen heersen (2Tim. 2:12). Voor
ieder, die de Heer wil dienen, is een kroon der rechtvaardigheid weggelegd. 2Tim. 4:8:
"Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de
rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die
Zijn verschijning liefgehad hebben."
De Bijbel spreekt ook over de kroon des roems (1Thess.2:19), de kroon des levens (Jak. 1:12;
Opb.:10), de kroon der heerlijkheid (1Petr. 5:4) en over een onverderfelijke kroon. 1Kor.9:25:
"En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit,
opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke."
Als Christus Zich zal openbaren, zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
Kol. 3:2-4:
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
De 24 oudsten in Openbaring dragen gouden kronen. Zij zijn een type van de Gemeente in de
hemel.
We volgen onze Leidsman in de weg van het lijden naar de heerlijkheid; in de wetenschap,
dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die ons zal geopenbaard worden (Rom. 8:18).

