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Heidelbergse Catechismus, Zondag 12a 
Vraag 31: Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde, genoemd? Antwoord: Omdat Hij door God de Vader aangesteld en 
met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste Profeet en Leraar, die ons de verborgen raad [en wil] van God ten aanzien 
van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft; tot onze enige Hogepriester, die ons met het enige offer van zijn lichaam 
verlost heeft en met zijn voorbede steeds voor ons pleit bij de Vader; en tot onze eeuwige Koning, die ons met zijn Woord 
en Geest regeert en ons in de verworven verlossing beschut en behoudt. 
 

Uit de Bijbel:  Mat. 2: 1-6; Luk. 4:14-30  

Vragen voor gesprek: 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

Waarom Jezus ook Christus noemen? 
- Geen versimpeld ‘Jezusbeeld’ door Hem juist te belijden als ‘Jezus        
Christus’, want Hij is niet in één woord te vatten. Deze Christustitel krijgt Hij 
meer dan 500 keer in het Nieuwe Testament. Hoe verdiept het onze relatie 
met Hem als we Hem zo kennen?  
- In de naam Christus ligt ook een stevige verbindingen met het Oude     
Testament. Daar komen we de verwachting aangaande de Messias (lett. 
Gezalfde) tegen, maar ook priesters, koningen en soms profeten die gezalfd 
worden met een opdracht van God.  
- Dat Jezus Christus ‘gezalfde’ is wijst op zijn Goddelijke aanstelling en    
opdracht. Het is niet alleen Jezus, maar de Drie-enige God die in de Zoon 
een plan heeft om ons en de wereld te redden. In aansluiting daarbij hoor 
je in de naam Christus nog meer dat Jezus niet iemand van vroeger is, maar 
ook nu zijn werk voorzet in de drie ambten van profeet, priester en koning.   
 
Wat betekenen deze rollen van Christus voor ons? 
- Jezus als profeet: door Hem weten wij iets fundamenteels over God, 
waarover wij als mensen eerst in het duister tastten. God is genadig uit op 
ons heil en gericht op een toekomst voor een verloren wereld. Als profeet 
houdt Jezus ons ook de spiegel voor en roept tot omkeer met het oog op 
het koninkrijk. Vgl. het optreden van Jezus in de synagoge te Nazareth (Luk 
4).  
- Jezus  als Priester: Hij bracht het eenmalige en unieke offer voor de ver-
zoening van onze schuld toen Hij stierf aan het kruis. Het bijbelboek He-
breeën werkt dit mooi uit. Zijn priesterlijke werk is ook dat Hij voor ons 
bidt.  
- Jezus als Koning: Hij leidt en beschermt ons. Strijdt en overwint. Regeert 
en vraagt ook onze gehoorzaamheid. In Mattheüs 2 merk je hoe juist het 
spreken over Jezus als koning weerstand oproept van iemand als Herodus.   

1. Kent u voorbeelden van bepaalde eenzijdige beelden van Jezus?   
2. Welke rol profeet/priester/koning heeft in uw geloofsleven de meeste 
aandacht? Welke zou meer aandacht kunnen/mogen krijgen? 
3. Stelling: gesprekken met niet geloven worden misschien wel makkelijker 
als we insteken waar de evangeliën ook beginnen: Jezus als profeet.   

 

Het Christusmonogram 

Figuur opgebouwd uit ineengeschoven X (chi) 

en P (rho), de eerste twee letters van Christus’ 

naam in het Grieks. Ook genoemd: christo-

gram. Toen keizer Constantijn de Grote bij 

zijn voorbereiding op de slag bij de Milvische 

brug (Rome, 312) tot zijn goden riep, zou een 

stralend kruis aan de hemel verschenen zijn 

met de woorden in hoc vince: overwin in dit 

{teken}. Hij liet het - wellicht reeds bestaande 

- Christusmonogram aanbrengen op het la-

barum (de krijgsbanier) en overwon. Spoedig 

sierde dit symbool zowel zijn helm (315) als 

schilden en munten. Het vond z’n weg op 

goudpleet en grafplaat, olielamp en sarcofaag. 

Al vroeg werd het geflankeerd door de eerste 

en de laatste letter van het Griekse alfabet – de 

A of de (omega) – die verwijzen naar Openba-

ring 1:8, 21:6 en 22:13.  Auteur Willem L. 

Meijer {uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke 

Encyclopedie (Kampen 2005)}  

http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Page/christus/Default.aspx
http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Page/constantijn%20de%20grote/Default.aspx

