
Heeft u een vraag, of wil jij reageren? Neem gerust contact op! (0347-351210 / hpbrendeke@gmail.com) 

Leerdienst zondag 8 juli 2018    Onderwerp: Verlost door Christus: Gods Zoon, onze Heere 

 

Samenvatting van de preek: 

We hebben in de catechismus twee namen behandeld voor de Verlosser die God gestuurd heeft: 

Jezus en Christus. Er zijn nog twee namen over: Zoon van God en Heere. Daar staan we nu bij stil. 

Maar eerst het woord Verlossing. Wat betekent dat en hoe leg je dat nu uit? 

In de preek gebruik ik het voorbeeld van een vrachtwagen. Een volle vrachtwagen moet ‘gelost’ 
worden. De vracht moet eruit, lossen. Dat is wat Jezus nu ook doet. 

Wij zijn net een vrachtwagen, we zitten helemaal volgeladen. Maar onze lading is schadelijk en 

gevaarlijk, uiteindelijk zelfs dodelijk. De hele vrachtwagen lijdt eronder. Zo lijden wij eronder dat we 

zondige mensen zijn. Maar nu is Jezus onze ‘Losser’. Hij bevrijd ons van onze dodelijk lading, de zonde. 

Alleen Jezus kan ons helpen en verlossen. Zelf raken we de lading niet kwijt, alleen Hij kan dat. Daarom is 

het zo belangrijk om naar Jezus te gaan en te vragen of Hij je wil verlossen. Dan zal Hij zeker helpen! 

Jezus is als Verlosser gestuurd door de Vader, Hij is Gods Zoon, en onze Heere. Wat betekenen die 

twee namen dan? 

1. Gods Zoon: Christus is van eeuwigheid Gods natuurlijke Zoon. Hij is uit God geboren, niet 

gemaakt (geschapen). Gelovigen worden ook wel Gods kinderen genoemd, maar wij zijn ‘aangenomen 

kinderen’. Wij worden kinderen van God door het geloof in Jezus, uit genade. 

Dat Jezus God is en Gods Zoon is kan best veel vragen oproepen. Deze vragen hoeven we niet aan 

de kant te schuiven, maar we mogen naar antwoorden zoeken in de Bijbel (zoek maar eens op: Mat.11:25-

27, Markus 12:6 en Markus 13:32). Aan de ene kant blijft het iets dat we niet klein krijgen, we snappen het 

niet. Toch geeft God aan dat Jezus Zijn Zoon is, echt mens en echt God is. Hoe? Dat noemen we wel een 

mysterie van het geloof. We begrijpen dit niet, maar geloven het wel! 

2. Onze Heere: Als we in Jezus geloven, krijgen we door de Heilige Geest een nieuw leven. We 

wisselen van eigenaar. We zijn niet meer langer eigendom van de duivel, maar van Christus. Hij verlost 

ons uit de greep van de duivel, Hij is Heere. Hij heeft de duivel verslagen, de zonde gedragen en dood en 

graf overwonnen. Jezus heerst! 

Dat heeft zijn uitwerking op hoe je leeft. Je leeft niet meer voor de duivel of voor jezelf, maar voor 

Christus. Dat gaat niet altijd vanzelf. De duivel blijft trekken en sleuren. Maar toch weten we zeker: we zijn 

eigendom van Christus. De strijd blijft echter, totdat Jezus terug komt. Dan zal die strijd stoppen.  

Hier op aarde worden we steeds meer en meer vernieuwd, maar als Jezus terug komt, maakt Hij 

ons helemaal nieuw. De gevolgen van onze keuze tegen God worden dan weggedaan. Alles zal goed zijn. 

Daar wil je bij zijn! Dat kan! Als je nu Jezus Heere laat zijn in je leven, dan hoor je bij Hem. Hij laat 

je nooit meer los en je mag straks voor altijd bij Hem zijn. Als je dat weet, dan straalt je leven nu al. Tot 

Gods eer! 

 
Zondag 12 uit de ‘De Heidelbergse Catechismus. Een 

eigentijdse weergave’, door dr. W. Verboom 

 

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 zilver, maar met Zijn 

kostbaar bloed. Wij zijn nu van Hem. 

 

Opmerking bij vraag 34: 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. 

Vragen:  

- Voor volwassenen: 

o Hoe zou u zelf het woord verlossing uitleggen aan een ander? Gebruikt u daar ook een 

beeld bij? 

o Heeft u wel eens vragen die u eigenlijk niet durft te stellen, maar waar u wel mee worstelt? 

Zou u die aan mij kunnen of durven doorgeven? (dat mag echt!) 

- Voor jongeren: 

o Heb jij soms dingen die je niet snapt als het gaat om geloven? Hoe ga je daar mee om? Pak 

je dan ook de Bijbel erbij? 

o Hoe laat jij Jezus Heere zijn in jouw leven? Vind je dat gemakkelijk, of juist niet? 

- Voor kinderen: 

o Heb jij wel eens gezien dat er een vrachtwagen werd gelost? Als je dat weer ziet gebeuren 

moet je er maar aan denken dat de Heere Jezus ons zo verlost van al onze verkeerde 

dingen! 


