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Heidelbergse Catechismus, Zondag 12b 
Vraag 32: Maar waarom wordt u een christen genoemd? Antwoord: Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben 
en daardoor deel heb aan zijn zalving; opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan Hem overgeef, met 
een [vrij en] goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met Hem over alle schep-
selen zal heersen.  
 

Uit de Bijbel:  Ef. 4:1-16 
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- Vraag uit een boekje van dr. J. Hoek over gemeente zijn: welk beeld vindt u beter bij de gemeente passen: een gon-
del of een roeiboot?  Wat zegt de Bijbel? Paulus spreekt de hele gemeente van Efeze aan op hun roeping. Luther 
haalde het ‘ambt aller gelovigen’ weer onder het stof vandaan. 
- De volgorde van zondag 12 blijft natuurlijk wel heel belangrijk. Christus is de grote Ambtsdrager en wij mogen die-
nen vanuit Zijn werk als Profeet, Priester en Koning. De kerk is van Hem, Zijn gemeente.  
- De protestantse kerk kent ook het bijzondere ambt (diaken, ouderling en predikant). Ze zijn door de gemeente ge-
kozen en hun gezag ontlenen ze aan het Woord. We geloven dat God ze in het bijzonder gebruikt om alle gaven in de 
gemeente in goede banen te leiden. Je zou kunnen zeggen: de protestantse ambtsvisie houd ergens het midden tus-
sen RK en evangelisch. Een predikant staat nog iets meer aan de kant van het Woord en in verbinding met de kerk 
van alle tijden en plaatsen (dit ambt is gemeenteoverstijgend en voor heel het leven). De zwarte toga verwijst naar de 
vereiste opleiding en geeft uitdrukking aan de gedachte dat hij er niet  voor zichzelf staat maar namens Christus. 
Maar het bijzonder ambt is er ten dienste van het ‘ambt aller gelovigen’, namelijk om de gaven aan te moedigen en in 
goede banen te leiden.  
- De naam christen is een roepnaam en blijkens de brieven in het NT was er nogal eens extra aansporing nodig.  Niet 
in het minst om de eenheid van Geest te  bewaren door de band van de liefde (vers 3).  
- De catechismus somt de volgende taken op waartoe iedere christen is geroepen:  
 Profeet: Zijn Naam belijden. Dat is de openlijke keuze om bij Christus te horen en de bereidheid om van het 
 Woord te getuigen op  de plek waar je gesteld bent: gezin, gemeente, wereld.  
 Priester: Jezelf als leven dankoffer toewijden aan Christus. Specifieke priesterlijke taken: voorbede, omzien 
 naar elkaar. 
 Koning: strijden tegen het kwaad, verantwoordelijkheid dragen voor anderen (leiding geven) en toekomstig 
 heersen met Christus. 
- Niet in eigen kracht, maar vanuit Christus en in vertrouwen dat Hij door zijn Geest Zijn gaven uitdeelt.   

1. De hoge ambtsvisie van de RK en de lage ambtsvisie van de evangelischen zijn eigenlijk makkelijker uit te leg-
gen dan de protestantse ambtsvisie. Waarom is volgens u het bijzondere ambt ook nodig?   
2. Wat vindt u ervan dat u zelf als christen ook ambtsdrager bent? Welke taak spreekt u daarin meer aan en 
welke minder.  
3. Om welke gaven zouden wij als gemeente speciaal moeten bidden omdat we er meer van nodig hebben?  


