
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

In veel kerken vind je een kruis. 

Velen dragen het als sieraad. 

Maar wat zegt dit toch wel 

vreemde teken? 

 Dat Jezus van Nazaret heeft bestaan, 

daarover is niet zo heel veel discussie. 

Maar wíe is Hij?  

Oog- en oorgetuigen vertellen in de 

Bijbel dat ze hebben gezien en 

geloofd dat Jezus inderdaad Gods 

Zoon is. En door hun getuigenissen 

laat de Heilige Geest tot vandaag toe 

mensen ontdekken dat God door 

Jezus zelf naar ons is toegekomen.   

 

Jezus is Gods antwoord, - wat is 

het probleem? 

Als je in het Nieuwe Testament begint 

te lezen, ontdek je als snel wat het 

wil zeggen dat God door Jezus naar 

ons is toegekomen! In Matteüs  1,21 

laat een engel namens God weten 

wat het ‘doel’ en het ‘programma’ van 

Jezus’ leven is: ‘Hij zal zijn volk 

bevrijden van hun zonden’. 

Veelzeggend! Als God komt, richt Hij 

zich op onze zonden. Die hebben ons 

schuldig én geboeid gemaakt. Maar 

God komt naar ons toe door Jezus 

Christus, om ons van onze zonden te 

bevrijden!  

 

Profeet, priester en koning 

De Heer Jezus werd met de Heilige 

Geest gezalfd om profeet, priester en 

koning te zijn. Is het terecht dat we 

de meeste aandacht voor Hem 

hebben voor zijn werk als priester? 

Als je het evangelie leest, merk je dat 

de Heer Jezus eerst vooral profeet is. 

Hij vertelt mensen Gods Woord, legt 

het uit en leert wie de Vader is en 

hoe je bij Hem terug kunt komen. 

Maar onvermijdelijk loopt dat profeet 

zijn uit op Jezus’ lijden.  

De Heer Jezus is koning: Hij regeert. 

God zijn Vader heeft Hem uit de dood 

opgewekt en Hem in de hemel de 

ereplaats aan zijn rechterhand 

gegeven. Maar dat deed God omdat 

Jezus zijn werk als priester had 

gedaan. 
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Heidelbergse catechismus -    Zondag 15 

Lees de Bijbel: Matteüs 1,21; Marcus 14,32-42; Marcus 15,22-38; 2 Korintiërs 

5,14-21; Filippenzen 2,5-11; Kolossenzen 2,9-15; Hebreeën 4,14-5,10; 

Hebreeën 7-10; Openbaring 7,9-17. Lees de belijdenisgeschriften: Dordtse 

Leerregels II, artikel 2-4; Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 20 en 21. 

 

Vraag 37 Wat belijdt u met het woord: ‘geleden’? 

Christus heeft heel de tijd van zijn leven op aarde, maar vooral 

aan het einde daarvan, de toorn van God tegen de zonde van het 

hele menselijke geslacht aan lichaam en ziel gedragen. Hij deed 

dit om door zijn lijden, als het enige zoenoffer, ons lichaam en 

onze ziel van het eeuwige oordeel te verlossen en Gods genade, 

gerechtigheid en het eeuwige leven voor ons te verwerven. 

  

Vraag 38 Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus 

geleden? 

Christus is onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld, 

om ons te bevrijden van het strenge oordeel van God, dat over ons 

zou komen. 

 

Vraag 39 Heeft het een bijzondere betekenis dat Christus is 

gekruisigd en niet op een andere wijze is gestorven? 

Ja, want daardoor ben ik er zeker van, dat Hij de vloek die op mij 

lag, op Zich geladen heeft, omdat de kruisdood door God vervloekt 

was. 

 

Centraal én cruciaal 

Dat Jezus als priester leed aan het kruis, staat 

dus centraal. Zijn sterven werd gevolgd door 

zijn opstanding: Hij heeft de dood 

overwonnen en leeft voor eeuwig! Maar dat is 

‘te danken’ aan zijn lijden aan het kruis.  

Het lijden is ook cruciaal: beslissend, 

doorslaggevend! Met God verzoend worden 

en zo door Hem gered worden kan alleen 

dankzij het kruis van Christus. 

    

Hebreeën 4,16-5,10 

Een hogepriester is een bemiddelaar, een 

bruggenbouwer tussen God en mens. God 

riep ook de Jezus om hogepriester te zijn. 

Toch is Hij dichter bij de mensen gekomen 

dan een hogepriester als Aäron ooit kon. 

Aäron kon samen met de mensen naar God 

gaan om verzoening voor de zonden te doen. 

Daarom offerde hij een dier. Dat offer werd 

door God aanvaard en Hij gaf zijn vergeving 

aan wie met een oprecht hart zijn vergeving 

zocht. Maar uiteindelijk kon het offer van een 

dier de zonden niet wegnemen. Dat stond in 

geen verhouding. Wat door onze zonden was 

stukgegaan moest echt worden hersteld.  

Jezus bracht het offer dat de relatie met God 

écht kon herstellen. Door mens te worden 

kon Hij onze verantwoordelijkheid van ons 

overnemen. Hij schreef als het ware alle 

schuld van de wereld over op zijn eigen 

rekening. Die schuld kon alleen worden 

afbetaald als Hij Gods toorn tegen de zonde 

van alle mensen zou ondergaan en zich 

door zijn Vader liet veroordelen.  

Jezus’ lijden, dat gepaard ging met tranen 

en bidden en smeken tot God die Hem 

van de dood kon redden, betekent 

eeuwige redding voor wie Hem 

gehoorzaam (vers 9). Het betekent 

bevrijding. 

 

Het kruis: Gods toorn en liefde in-één 

In het kruis van Jezus zien we Gods toorn 

over de zonde. Tegelijk zie je in het kruis 

Gods oneindige liefde. Zo nodigt God ons 

dringend uit om zijn aanbod tot 

verzoening te aanvaarden. Hij wil ons 

dankbaar laten leven met zijn belofte: ‘Er 

is geen veroordeling voor hen die in 

Christus Jezus zijn’. Dat betekent leven in 

vrijheid. Bevrijd van boeien van schuld, 

schaamte, kwaad. Vrij om met en voor 

God te leven.  


