Zondag

Heidelbergse catechismus -

Jezus is Middelaar. Maar Hij niet
neutraal. Hij staat zowel aan de
kant van mensen (Hij werd een
mens) als aan de kant van God
(Hij was en is Gods eigen Zoon).
Als de God van hemel en aarde ons
persoonlijk oproept om zich met Hem
te laten verzoenen, is er héél wat aan
de hand. Dat betekent dat het zonder
die verzoening totaal niet in orde is
tussen God en ons. Oorlog met Hem,
vijandschap, geen vrede.
Dat wil de catechismus vanuit de
Bijbel ook zeggen. Dat wij er door
onze zonden zo slecht aan toe zijn
geraakt. En dat wij absoluut een
redder nodig hebben die ons redden
kan van Gods eeuwige straf. En of we
zo’n redder nodig hebben...!
Als je de Bijbel erop naleest, wat
Gods reddingsplan en wat zijn
reddingswerk-zaamheden voor ons
mensen zijn, heb je heel wat te
verwerken. God… wat bent U
indrukwekkend, machtig, te
aanbidden. En… wat ben ik er zonder
uw ingrijpen, zonder dat U mij redt,
ellendig aan toe, - door mijn eigen
schuld.
Hebreeën 1,1-4
Hoe God bezig is om mensen te
redden en genadig te zijn, daar staat
het Oude Testament al vol mee.
Hebreeën 1 zegt: dat kwam tot een
toppunt toen Jezus kwam. ‘…heeft Hij

nu in het laatst der dagen tot ons
gesproken in de Zoon.’
Hebreeën 2,5-18
Gods eigen Zoon, die zelf God is
(Johannes 1,1-5.14), door wie God
alles schiep… God liet Hem mens
worden. Maar waarom? Hebreeën 2,9
zegt: Jezus was ‘voor een korte tijd

beneden de engelen gesteld vanwege
het lijden des doods, opdat Hij door
de genade Gods voor een ieder de
dood zou smaken’.
Met Kerst zien we een kindje in de
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Zondag 5 en 6

Vraag 12 Hoe kunnen wij aan deze straf ontgaan en weer in genade aangenomen
worden, nu wij naar Gods rechtvaardig oordeel straf in tijd en eeuwigheid verdiend
hebben?
God wil dat aan zijn gerechtigheid wordt voldaan. Daarom moeten wij óf zelf óf
door een ander volkomen betalen.
Vraag 13 Maar kunnen wij zelf betalen?
Op geen enkele manier. Wij maken de schuld juist elke dag groter.
Vraag 14 Kan een schepsel dat alleen maar schepsel is, voor ons betalen?
Nee, want ten eerste wil God geen ander schepsel straffen voor de schuld die de
mens gemaakt heeft; ten tweede kan ook geen schepsel dat enkel schepsel is, de
last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen
daarvan verlossen.
Vraag 15 Wat voor een Middelaar en Verlosser moeten wij dan zoeken?
Een Middelaar die een echt en rechtvaardig mens is en toch sterker dan alle
schepselen, dat wil zeggen: die tegelijk echt God is.
Vraag 16 Waarom moet de Middelaar een echt en rechtvaardig mens zijn?
Omdat Gods gerechtigheid eist, dat de menselijke natuur die gezondigd heeft, ook
voor de zonde betaalt, en omdat een mens die zelf zondaar is, niet voor anderen
kan betalen.
Vraag 17 Waarom moet de Middelaar tegelijk echt God zijn?
Om uit kracht van zijn godheid de last van Gods toorn aan zijn menselijke natuur
te kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven te kunnen verwerven en
teruggeven.
Vraag 18 Wie is dan deze Middelaar, die echt God en tegelijk een echt en
rechtvaardig mens is?
Onze Here Jezus Christus, die ons door God geschonken is tot wijsheid,
rechtvaardigheid, heiliging en een volkomen verlossing.
Vraag 19 Waaruit weet u dat?
Uit het heilig evangelie. God heeft dat zelf eerst in het paradijs geopenbaard.
Daarna heeft Hij het door de heilige aartsvaders en profeten laten verkondigingen.
Ook heeft Hij dat evangelie van tevoren laten afbeelden door de offers en andere
schaduwachtige gebruiken die Hij in de wet had voorgeschreven. Ten slotte heeft
Hij het door zijn eniggeboren Zoon vervuld.

voerbak… Maar Hebreeën zegt ons wat we
daarbij moeten bedenken: De Heer van de
engelen, de schepper van alle dingen, wordt
een mens. Híj wordt klein, vernedert zich.
Vgl. Filippenzen 2!
Waarom wordt Hij klein? Waarom vernedert
Hij zich zo onvoorstelbaar? Waarom doet
God dit? ‘Opdat Hij door de genade Gods
voor een ieder de dood zou smaken.’ Zíjn
dood was hét medicijn wat wij mensen
nodig hadden. Duur, kostbaar medicijn:
Jezus kwam om zijn leven te geven. Jezus
werd mens, om zó dichtbij ons te komen dat
Hij ons kon redden. Zo kon Hij onze plaats
in nemen en ons bevrijden van de gevolgen
van de zonde, te redden uit de macht van
de duivel en de dood. Zo kon Hij ons met
God verzoenen.
Een Middelaar die bij je past
Laat je met God verzoenen! Dat is nodig, ja.
Maar het kán ook. God zelf heeft het
mogelijk gemaakt. Door zijn Zoon te geven
als Middelaar, als offer voor onze zonden.

Lees de Bijbel: Leviticus 17,11; Johannes
1,1-5.14; Romeinen 8,3; 2 Korintiërs 5,1721, Filippenzen 2,5-11; Hebreeën 1,1-4;
Hebreeën 2,5-18; 1 Petrus 1,18-19.
Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse
Geloofsbelijdenis 21; Dordtse Leerregels
II,1-4.

Wat ben je goed af als je door het geloof
van Jezus bent! Want je verleden vertelt
dan wel over schuld naar God en mensen,
over wonden die je opliep, - maar je mag
weten: Jezus zorgde voor vergeving, Hij
belooft genezing. Dan loop je vandaag op
tegen het feit dat je telkens weer zondigt,
dat je lang niet bent zoals de Here je
bedoelt, - maar je mag weten: Jezus is
een verzoening voor al je zonden; Hij
houdt mij vast. En kijkend naar de
toekomst, mag je zeker weten: door Jezus
wacht mij vast en zeker een volkomen
verlossing.
Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden
Voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 023-2 00 00 10 / 06-30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl

