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ZONDAG 13  
Vraag 33: Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd, terwijl wij toch ook 
Gods kinderen zijn?  
Antwoord: Omdat alleen Christus van nature de eeuwige Zoon van God is, wij 
daarentegen om Zijnentwil uit genade tot kinderen van God zijn aangenomen.  
Vraag 34: Waarom noemt u Hem onze Heere? 
Antwoord: Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of 
zilver, maar met Zijn kostbaar bloed vrijgekocht en van alle heerschappij van de 
duivel verlost heeft, en ons zo tot Zijn eigendom gemaakt.  
  
Gods eniggeboren Zoon, onze Heere 
1. Christus is de Zoon van God en wij worden kinderen van God 
2. Christus is onze Heere en wij zijn Zijn dienstknechten 
  
1. Christus is de Zoon van God en wij worden kinderen van God 
Nadat in zondag 11 de nabijheid van Jezus werd onderstreept, wordt nu het unieke 
karakter van de Zoon van God onder woorden gebracht. 
Hij is de eeuwige Zoon van God. Er is nooit een moment geweest dat Jezus niet de 
Zoon van God was. (Joh. 1:18). Wij worden aangenomen tot kinderen van God (Joh. 
1:12), maar zijn het niet altijd geweest. 
Hij is de natuurlijke Zoon van God. Hierbij kunnen we denken aan Hebr. 1:3. Jezus 
Christus heeft dezelfde aard/natuur als God. Jezus is niet alleen mens, maar ook God. 
Van Christus mag gezegd worden dat Hij sprekend Zijn Vader is. Wat een verschil met 
een kind van God. Wij hebben de kinderrechten verspeeld en kunnen alleen uit 
genade aangenomen worden tot kind van God. Het zit niet in onze natuur om kind 
van God te zijn. 
Ezechiël 16 is een diepe illustratie van hoe het volk van Israël levendgemaakt zal 
worden. Tegelijk zijn er lijnen te trekken naar de levendmaking van een zondaar. We 
liggen weggeworpen op het vlakke van het veld, totdat God voorbijgaat en tot ons 
spreekt: Leef! Kinderen van de toorn kunnen tot kinderen van God aangenomen 
worden. 
We kunnen ook spreken van 'adoptie'. Die adoptie tot kind van God kan alleen om 
'Zijnentwil' plaatsvinden. Er zijn geen redenen in mij te vinden waarom ik een kind 
van God kan worden. Dat maakt genade tot echte genade: het is gratis en voor niets. 
Het wonder van het kindschap van God is dat je als Mefiboseth, die onbeholpen 
kreupele, een ereplaats aan de tafel van de koning krijgt (2 Kon. 9). 
Dit geeft hoop voor de meest afgedwaalde zondaar! Waar God ons er buiten zet ('je 
bent geen kind van God'), wordt het wonder dat God ons om Christus' wil binnen wil 
halen.  
God heeft dus een Zoon van God, maar er zijn meerdere kinderen van God. Wat 
wonderlijk! Samen vormen we één huisgezin: Christus is de oudste Broeder, de 
gelovigen zijn broers en zussen van hem. Ze maken deel uit van de familia Dei, het 
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gezin van God. Die Hem aangenomen hebben, die heeft Hij volmacht gegeven 
kinderen Gods te worden. 
  
2. Christus is onze Heere en wij zijn Zijn dienstknechten 
Christus wordt in de bijbel Kurios (Heere) genoemd. In het vorige antwoord stonden 
Jezus als Zoon van God en de gelovige als kind van God centraal, nu Jezus als Heere 
en de gelovige als knecht. Vroeger ging een heer naar de slavenmarkt om slaven uit 
te zoeken voor zijn huishouding. Daar werden slaven van eigenaren verwisseld. Zo is 
Jezus de Heere die zondeslaven loskoopt en ze maakt tot Zijn dienstknechten.  
Jezus koopt zondaren door Zichzelf te geven aan het kruis.  Petrus zegt het zo: 
Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw 
ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed 
van Christus. (1 Pet. 1:18-19) 
Er heeft bloed gevloeid. Die kostbare prijs was nodig om mij te verlossen en het 
eigendom van Christus te worden. 
De vraag dringt: ben ik bevrijd, niet meer van mijzelf, maar het eigendom van 
Christus? Hoe weet je dat? Niet een ieder die zegt ‘Heere, Heere’, zal ingaan in het 
Koninkrijk der hemelen, maar die de wil van de Vader doet! Je bent immers het 
eigendom van een ander. Dat betekent dat je niet die ander gehoorzaamt. Je bent 
een dienstknecht van Christus geworden. Het woord 'dienstknecht' klinkt niet 
aantrekkelijk, maar houdt de ultieme vrijheid in. Als de Zoon mij vrijgemaakt heeft, 
zal ik werkelijk vrij zijn! 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning: 
1. Wie is Christus voor u? 
2. De preek ging in op de vraag hoe je een kind van God kunt worden. Vertel in eigen 
woorden wat het antwoord is. (denk aan de verwijzing naar Ezechiël 16). 
3. In de preek werd het voorbeeld van Polycarpus aangehaald. De belijdenis ‘Jezus is 
Heere’ kon christenen vroeger het leven kosten. Hoe is dat vandaag? ‘Kost’ het geloof 
mij ook wat?  
4. H.F. Kohlbrugge merkte het volgende op n.a.v de belijdenis 'Jezus Christus is onze 
Heere': 'Ligt in deze belijdenis een belofte? Zeker! Als u hoort, dat Jezus de Heer is, en 
u voelt en ervaart dat toch andere heren over u heersen, en u verlangt naar de 
vrijheid der kinderen Gods, u verlangt, dat zonde, duivel, wereld, nood en dood niet 
heer over u zullen zijn, zie, dan hebt u daaraan, dat het evangelie Hem als de Heer 
aan u openbaart, de troost: Hij is de enige Heer, tot Hem mag ik mijn toevlucht 
nemen.’ 
  
Voor de kinderen: 
Waarom moest de Heere Jezus sterven aan het kruis? En wat wil je graag doen als Hij 
je gered heeft?  
 


