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ZONDAG 12 (Deel 2) 
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 schepselen zal heersen.  
  
Het drievoudige ambt van de christen 
1 Als profeet Zijn Naam belijden 
2 Als priester jezelf wijden 
3 Als koning tegen de vijand strijden 
  
1. Als profeet Zijn Naam belijden 
Waarom wordt je een christen genoemd? Het gaat er blijkbaar om hoe de buitenwacht je 
ziet. Net als in Hand. 11. Daar worden de discipelen voor het eerst christenen genoemd. De 
benaming 'christen' is dus een geuzennaam! 
Letterlijk betekent 'christianoi': van Christus zijn. De nauwe verbinding tussen de Christus en 
de christen in Zondag 12 ligt dan ook voor de hand.  
Die nauwe verbinding kan met het beeld uit Joh. 15 nog eens extra onderstreept worden. 
Daar worden de gelovigen immers ranken van de Wijnstok Christus genoemd. Die nauwe 
relatie wordt in het antwoord van vraag 32 als volgt onder woorden gebracht: 'door het 
geloof een lidmaat van Christus en zo Zijn zalving deelachtig zijn'. 
Een christen is innerlijk veranderd en verlost, maar wordt nog steeds vernieuwd door de 
kracht van de Heilige Geest. Vergeving van zonden kan nooit het einddoel zijn van een 
christen. Dan begint het nieuwe leven pas! Het nieuwe leven is een herstel van hoe ik was. 
God wil Zijn oorspronkelijke scheppingsdoel weer terugkrijgen om mij geschikt te maken 
voor een leven van loven op de nieuwe aarde. 
De zalving met de Geest ontvang ik om profeet, priester en koning te kunnen zijn. Het 
profetische aspect van een christen is 'Zijn Naam belijden'. Het geloof is immers geen 
verborgen schat, maar een publieke zaak. 
Profeet zijn betekent: 1) dichtbij het Woord leven. Door het Woord te ontvangen en te 
bewaren, kan het doorgegeven worden. Dat doorgeven is breder dan alleen 'getuigen van de 
hoop die in je is'. Het heeft ook te maken met een kritische distantie hebben en houden 
tegenover allerlei ontwikkelingen in deze moderne tijd. 2) doorzicht hebben in de tijd. De 
uitstorting van de Geest (Hand. 2) houdt ook in dat jongeren gezichten zullen zien, en ouden 
dromen zullen dromen. We hebben in de gemeente profeten nodig, die doorzicht hebben in 
de tijdgeest. Die hun leven willen leven onder de heerschappij van Christus, ook als dat een 
bepaalde mate of vorm van lijden met zich meebrengt. 
  
2 Als priester jezelf wijden 
Een christen offert zichzelf op. Het is echter geen verzoeningsoffer, of een tegenprestatie 
voor het offer van Christus, maar een dankoffer voor de verzoening die Christus als Priester 
teweegbracht. Het offer van Christus is de bron, waarom een christen zijn leven op het 
altaar legt. 
Het gebed 'Neem mijn leven, laat het Heere, toegewijd zijn aan Uw eer' doortrekt je leven. 
Het komt tot uiting in de omgang met je portemonee, je lichaam, je geld, je vrije tijd. 
Kortom: Rom. 12:1 is typerend voor een gelovige. 
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Het christenleven is zo voortdurende zelfverloochening. Dit gaat niet vanzelf en levert strijd 
op. Zo wordt de noodzaak van de verbondenheid met Christus temeer onderstreept. Jezelf 
als priester wijden is slechts mogelijk voorzover je leeft in verbondenheid met Christus als 
Priester. Wie blijft in Hem, draagt veel vrucht. 
Een ander aspect van het priester-zijn van een christen is dat hij voorbede doet voor zijn 
naasten, voor de overheid, voor de gemeente. Priestelijke bewogenheid uit zich in gebeden 
tot de levende God. Priesters gevraagd in de gemeente! 
  
3. als koning tegen de vijand strijden  
De Heere leert ons om Hem vrijwillig te dienen. Met dat doel breekt Hij ons verzet, 
ontwapent ons en brengt ons tot overgave. Zo komen we in een andere strijd terecht. De 
geestelijke strijd, waar Efeze 6 van spreekt.  Die strijd richt zich op drie 'doodsvijanden': 
jezelf, de satan en de wereld.  
Het is geen ongelijke strijd. Een christen strijd koninklijk! In Hem zijn we meer dan 
overwinnaars. De strijdende kerk op aarde zal eens overgaan in de triomferende kerk. 
Straks mag elke ware christen zeggen: ik heb de strijd niet altijd goed gestreden, maar ik heb 
wel de goede strijd gestreden (2 Tim. 4:7).  
Repos ailleurs (De rust is elders)! Dit leven is het oefenterrein, waarbij we voortdurend nodig 
hebben uit Christus bediend te worden. De toekomst ligt echter in Zijn handen.  
Als wij volharden, zullen wij eens met Hem regeren. En zelfs die volharding is vrucht van Zijn 
werk. Hij zal Zijn werk voor mij voleinden! 
  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Op welke concrete punten moeten christenen vandaag volgens jou een profetisch geluid 
laten horen in de samenleving?  
2. Hoe kunnen we binnen onze kerkstructuur ruimte geven aan het 'priesterschap van alle 
gelovigen'? 
3. Geef vanuit de praktijk van je leven aan wat ‘een levend dankoffer’ is?  
4. Wat vindt u van de uitspraak: 'Dit deed Ik (Christus) voor u, wat doet u voor Mij?' 
5. We moeten strijden tegen een 'driekoppige vijand': de zonde, de wereld, de satan. Welk 
front ervaar jij als het moeilijkste?  
  
Voor de kinderen 
Een christen is naar Christus genoemd. Waarin lijkt een christen op de Heere Jezus?  
  

 


