
GODS  ZOON,  ONZE  HERE      
 
(HEIDELBERGSE CATECHISMUS, ZONDAG 12 en 13) 
 
In de Apostolische Geloofsbelijdenis belijdt de christelijke gemeente: 
“Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Here”. 
Over de naam Jezus ging het in de vorige leerdienst. Vandaag gaan we verder met zijn 
andere namen. Om te beginnen met de (ambts)naam Christus. 
Dat doen we aan de hand van de uitleg die de Heidelbergse Catechismus hiervan geeft in de 
Zondagen 12 en 13. 
Hierbij volgen we de Catechismus in een eigentijdse weergave door prof. W. Verboom. 
Deze weergave dient ook als samenvatting van de preek. 
 
 
ZONDAG 12 
 
Vraag 31 
Waarom heet de Zoon van God ook Christus? 
 
Antwoord: 
De naam Christus betekent Gezalfde. Jezus is gezalfd met de Heilige Geest 

- tot Profeet om ons Gods heilsplan te leren, 
- tot Priester om voor ons het offer van zijn leven te brengen en om voor ons te bidden, 
- tot Koning om ons te regeren en bij onze verlossing te bewaren. 

 
 
Vraag 32 
Waarom word jij een christen genoemd? 
 
Antwoord: 
Omdat ook ik ben gezalfd met de Heilige Geest 

- tot profeet om Jezus’ Naam te belijden, 
- tot priester om Hem het offer van dank te brengen, 
- tot koning om tegen de zonde te strijden en eenmaal met Hem te overwinnen. 

 
( Gezalfd 
  In Israël werden de koning (zoals David), de priester (zoals Aäron) en de profeet (zoals  
  Elisa) gezalfd met olie als symbool van de toerusting tot hun taak door de Heilige Geest.) 
 
 
ZONDAG  13 
 
Vraag 33 
Waarom wordt Jezus de eniggeboren Zoon van God genoemd? Wij zijn toch ook kinderen 
van God? 
 
Antwoord: 
Jezus is de eeuwige Zoon van God. Wij zijn uit genade tot zijn kinderen aangenomen. 
 
 
Vraag 34 
Waarom noem je Hem onze Here of Heer? 
 
Antwoord: 



Omdat Hij ons vrijkocht uit de macht van de duivel. Niet met goud of met zilver, maar met zijn 
kostbaar bloed. Wij zijn nu van Hem. 
 
( Here of Heer 
  De naam Here of Heer is een vertaling van het Griekse woord Kurios.  
  Daarin gaat het vooral om de gedachte dat Jezus ons vrijkoopt van de slavernij van de 
  duivel en wij daardoor zijn eigendom mogen zijn. Vergelijk vraag en antwoord 1.) 
 
 
 
Stellingen en vragen om verder over na te denken 
 

1. Er wordt vaak gezegd: “Je kunt nooit zeker weten of je wel uitverkoren bent”. 
Dat staat lijnrecht tegenover wat de Catechismus zegt in antwoord 31: 
“Als onze hoogste Profeet en Leraar heeft Christus ons de verborgen raad en de wil 
van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard”. 

 
2. Christus bidt als Hogepriester voor ons. Voor wie in zijn Naam bidden, kunnen er dus 

geen onverhoorde gebeden bestaan  (zie Joh.14:13-14, 15:16, 16:23) 
 

3. Hoe komt het dat we nog zo weinig zien van het koningschap van Christus? 
 
4. De bekende filosoof Friedrich Nietzsche (19e eeuw) heeft gezegd: “Ik heb eén ding op 

de christenen tegen. Niet dat ze christen zijn, maar dat ze het niet zijn”…. Het gaat er 
dus om dat we niet alleen christenen genoemd worden, maar dat we het ook zijn!  

 
5. Zijn alle mensen kinderen van God? 

 
6. Wat betekent het concreet dat Christus onze Here is? 
 
 

 


