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ZONDAG 12 (Deel 1) 
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.  
  
Het drievoudige ambt van Christus 
1. Christus is de hoogste Profeet 
2. Christus is de unieke Priester 
3. Christus is de eeuwige Koning 
  
In zondag 11 ging het over de roepnaam: Jezus. Zondag 12 is geen aanvulling op, maar 
verdieping van de naam van Jezus. Jezus is de Christus. Christus is het Griekse woord voor 
Messias (Gezalfde). 
In het OT werden koningen, profeten en priesters gezalfd. 'Zalven' betekende twee dingen: 
1. zichtbare aanstelling 
2. daadwerkelijke bekwaammaking 
Jezus Christus is door God de Vader aangesteld tot Profeet, Priester en Koning. Christus 
verenigt drie ambten in een Persoon. Dat is uniek.  
  
1. Christus is de hoogste Profeet 
Een profeet voorspelt niet alleen de toekomst, maar is vooral mond van God. Hij geeft de 
boodschap van Godswege door: alzo zegt de HEERE. 
Christus geeft als Profeet de Goddelijke boodschap van verlossing door. Dat is noodzakelijk, 
aangezien we verlossing nodig hebben. Hoe wonderlijk is het dat Christus de verborgen raad 
en wil van God aangaande onze verlossing helemaal bekendmaakt. Wij weten wat er in het 
hart van de Vader leeft, wat het welbehagen van God is, dankzij Christus. 
Jezus maakt die wil van God op verschillende manieren duidelijk: in gespreksvorm, door 
gelijkenissen. De boodschap is ontdekkend, maar bedoeld om begerig te maken naar 
verlossing. 
Heden ten dage gebruikt God Zijn Woord en de prediking van Zijn Woord om het 
verlossingsplan bekend te maken. Luisteren we zo naar een preek? Tijdens de preek gebeurt 
het nog altijd: omdat Christus met de Heilige Geest gezalfd is, openbaart Hij hoe nodig 
verlossing is, maar ook hoe het ons deel wordt. 
  
2. Christus is de enige Priester 
We hebben niet alleen een Profeet nodig, maar ook een Priester die daadwerkelijk verlost. 
Jezus is tijdens Zijn rondwandeling op aarde, zowel profetisch als priesterlijk omgegaan met 
zondaren.  
In het OT had de priester als functie om tussen God en mens te bemiddelen. Hij verscheen 
voor Gods aangezicht met de namen van de twaalf stammen van Israël op zijn borst. Hij ging 
het heiligdom binnen om verzoening aan te brengen. Namens het volk bood de priester het 
bloed van de offerdieren aan. 
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In Jezus Christus zien we de Priesterdienst in vervulling gaan. Hij is de volmaakte Priester, die 
wij nodig hebben (Heb. 7:26). 
Israël heeft dat niet altijd begrepen. Uiterlijke vormendienst sloop gemakkelijk in Israels 
volksbestaan binnen. Profeten hebben daar keer op keer tegen gewaarschuwd. Het gaat om 
het hart, en niet om vrome plichtplegingen. Profetische bediening is nodig om het 
priesterlijke werk van Christus te gaan waarderen! 
Christus is niet alleen Priester, maar ook Offerlam. Hij is niet met het bloed van stieren en 
bokken, maar met Zijn Eigen bloed voor Vaders aangezicht verschenen. En de Vader was 
akkoord. In dit verband is het woord van Kohlbrugge sprekend: 'God vraagt: Neemt u met 
Mijn Lam genoegen? Dan neem Ik met u genoegen.' 
We zijn geneigd bij het Priesterschap van Christus uitsluitend aan Golgotha te denken. Maar 
de HC zegt meer: Hij is niet eenmaal tussengetreden, maar Hij treedt voortdurend met Zijn 
voorbede in bij de Vader. Jezus Christus is als Priester blijvend actief bij Zijn Vader. Hij bidt 
voor al de Zijnen, en brengt de gebeden van zondaren bij de Vader. Om Christus' wil is er 
verhoring gegarandeerd! 
Dit is een troost voor Gods kinderen. Maar Christus bidt ook voor degenen die nog in Hem 
gaan geloven (Joh. 17)! 
  
3. Christus is de eeuwige Koning 
Christus is een wonderlijke Koning. Een Kruiskoning. Een Koning zonder kroon en aan het 
kruis. Is Hij wel Koning? Wel degelijk, maar op de wijze van en in de gestalte van het Lam. 
Psalm 2 spreekt heldere taal: Ik toch heb Mijn Koning gezalfd! Een Koning heeft een 
koninkrijk. Dat koninkrijk is daar waar Hij regeert, waar Hij verschijnt met Zijn Woord en 
Geest, het hart van een zondaar inwint. 
Door Woord en Geest regeert Hij de Zijnen, bewaart en beschermt Hij ze bij de verlossing. 
Hij beschermt Zijn kinderen als de oogappel (Ps. 17). Wat een zekerheid. 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. a. Beleef je in je eigen leven de rijkdom van het drievoudige ambt van Christus? Waarom 
wel of niet? 
1. b. Is er een bepaalde orde aan te wijzen in het drievoudige ambt van Christus? Met 
andere woorden: waarom noemt de catechismus Christus eerst Profeet, dan Priester en 
daarna Koning?  
2. Op welke manier krijgt Christus als Profeet betekenis in ons leven? 
3. Op welke manier krijgt Christus als Priester betekenis in ons leven? 
4. Hoe is Christus Koning over ons leven? 
  
Voor de kinderen:  
De Heere Jezus is Profeet, Priester en Koning. 
a. Wat doet een profeet? Ken je namen van profeten uit de bijbel? 
b. Wat doet een priester? Ken je namen van priesters uit de bijbel? 
c. Wat doet een koning? Ken je namen van koningen uit de bijbel? 
 


