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A.A.F. van de Weg 

ZONDAG11  
  
Vraag 29: Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Zaligmaker genoemd? 
Antwoord: Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, en omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken 
of te vinden is.  
  
Vraag 30: Geloven dan ook zij in de enige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens 
anders zoeken?  
Antwoord: Nee. Door dat te doen verloochenen zij de enige Zaligmaker Jezus, hoewel zij Hem met de mond roemen. Want 
één van tweeën: óf Jezus is geen volkomen Zaligmaker, óf zij die deze Zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, 
moeten alles in Hem bezitten, wat tot hun zaligheid noodzakelijk is.  

  
De enige Naam: Jezus 
1. een inhoudsvolle Naam 
2. een exclusieve Naam 
  
1. een inhoudsvolle Naam 
Iedereen heet namen. Ook Jezus heeft een naam, een roepnaam, een aanroep-naam: Jezus. 
In zondag 11 gaat het over deze unieke Naam. 
Het is sowieso al een wonder dat wij deze Naam kennen. God de Vader hield deze Naam niet 
voor Zichzelf, maar gaf Zijn Zoon een Naam: Jezus. De Vader wil dat Zijn Zoon zo bekend 
staat.  
Wat is nu zo bijzonder aan deze Naam? 
1. het is een heel gewone naam. Jezus heeft Jezus, zoals veel jongetjes in die tijd Jezus 
heetten. Jezus is een vergrieksing van de oudtestamentische naam Jozua. We komen in het 
Oude Testament twee personen met de naam Jozua tegen. 

A. Jozua, de opvolger van Mozes. Hij leidde het volk Israel vanuit de woestijn het beloofde 
land binnen. 

B. Jozua, de hogepriester (Zach. 3). Hij staat met vuile kleren voor God, maar ontvangt 
wisselklederen, als teken van de vrijspraak door God. 

Wat in het Oude Testament over deze beide Jozua's verteld is, in de nieuwtestamentische 
Jezus tot diepe vervulling gekomen: Jezus baant de weg naar het Koninkrijk en verzoent de 
zonde. Het antwoord van de catechismus legt nadruk op het verlossen van zonde. 
  
2. de Zoon van God heet Jezus. Jezus is niet zomaar een mens, maar Zoon van God. Toch 
ontvangt hij een heel alledaagse naam. Achter deze naamgeving zit een Goddelijke 
bedoeling. Het is een Naam ten goede voor ons. In de naamgeving klopt het hart van de 
Drie-enige God. Hij zal Zijn volk zaligmaken van hun zonden. 
Jezus' Naam is tegelijk uitdrukking van Zijn werk. Hij heet niet alleen Jezus, Hij is het ook: 
Zaligmaker! 
Waarvan? Van zonden. Alles wat mij geboeid, verslaafd, gebonden houdt en weghoudt bij 
Jezus. Met die last mag ik gaan tot Hem. Wie Hem aanroept in deze nood, vindt Zijn gunst 
oneindig groot.  
De duivel gruwt van deze Naam. Hij bestrijdt deze Naam en de inhoud ervan door 

A. Je blind te laten staren op de zonde 
B. De kloof tussen God en mens te laten bestaan en uit te vergroten. 

  
Jezus is Zaligmaker, Hij is een volkomen Zaligmaker. Geen zonde te groot of te zwaar, of Hij 
weet er raad mee. 
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Jezus neemt de zondaars aan,  
roept dit troostwoord toe aan allen  
die van ’s levens rechte baan  
op de dwaalweg zijn vervallen! 
  
2. een exclusieve Naam 
Veel groter dan het probleem van de zonde, is het middel tot verlossing van de Zonde: de 
Middelaar Jezus. Hij is opgewassen tegen de zonde. Als Enige. Dat maakt Jezus een 
exclusieve Zaligmaker. Antwoord 30 zet Jezus af tegen iedere mogelijke 'zaligmaker' buiten 
Jezus. Het antwoord is heel duidelijk tegen Rome gericht, met haar aandacht voor de 
heiligen. 
Toch blijft dit antwoord actueel. Hoewel de fronten van toen veranderd zijn, proberen 
mensen nog steeds buiten Jezus zaligheid te vinden.  
Alle andere wereldgodsdiensten hebben oprichter en leraars die ons de weg naar de 
verlossing wijzen. Maar het is altijd aangeboden verlossing plus iets van mijzelf. Ook ik moet 
meewerken aan mijn verlossing. 
Het christelijk geloof sluit enige samenwerking met God als het gaat om mijn verlossing uit. 
Het is Jezus alleen, en anders geen! 
Toch zijn we - ook in reformatorische kring - geïnfecteerd door de gedachte dat er naast 
Jezus nog iets anders nodig is om verlost te worden: geestelijke ervaringen, een bepaalde 
mate van zondekennis, een bekeringsverhaal etc. 
Iedere vorm van coöperatie met Jezus is een doodlopende weg. Het antwoord van vraag 30 
is even stellig als duidelijk: of Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, of Hij is het 
helemaal! 
Hoe heerlijk is de Naam van Jezus. Geen Naam is zoeter en beter voor ons hart! 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Welke troost geeft het u dat de Heiland nog steeds de Naam ‘Jezus’ draagt?  
2. Noem eens enkele manieren waarop wij bij iets of iemand anders 'enige zaligheid' 
zoeken?  
3. Probeer aan te geven waarin het exclusieve van het christelijk geloof gelegen is. Wat heeft 
dat te maken met de exclusieve Naam Jezus? 
4. Wat is aannemen? 
  
Voor de kinderen:  
Wat betekent de Naam ‘Jezus’? Wat is het verschil tussen een mooie naam die wij kunnen 
hebben, en de Naam van Jezus? Ken je trouwens nog meer namen van de Heere Jezus? 
 


