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ZONDAG 6 (preek 1) 
  
Vraag 16: Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? 
Antwoord: Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde zou 
voldoen, en omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet kon voldoen.  
  
Vraag 17: Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? 
Antwoord: Om krachtens Zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in Zijn menselijke natuur 
te dragen, voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven.  
  
Vraag 18: Maar wie is deze Middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig, recht vaardig mens is?  
Antwoord: Onze Heere Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen 
verlossing geworden is.  
  
Vraag 19: Waaruit weet u dat? 
Antwoord: Uit het heilig Evangelie, dat God Zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna door de heilige 
aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen en door de offers en andere ceremoniën van de Wet 
afgebeeld, en dat Hij ten slotte door Zijn eniggeboren Zoon heeft vervuld.  

  
Gods antwoord op de vraag Wie Jezus is 
1.  Hij is echt en rechtvaardig Mens en echt God (16-17) 
2.  Hij heet Jezus (18) 
3.  het is te vinden in de bijbel (19a) 
  
1.  Hij is echt en rechtvaardig Mens en echt God (16-17) 
Wie is Jezus? Wat een zegen als dit een levensvraag voor je is geworden! Tegen de 
achtergrond van de vorige zondag - wij kunnen niet betalen, maar maken de schuld alleen 
maar groter - geeft zondag 6 een verlossend antwoord. Het leidt ons naar de Verlosser Zelf, 
in de persoon van de Heere Jezus. 
Via omtrekkende bewegingen komen we uiteindelijk uit bij de naam van Jezus. Die 
omtrekkende bewegingen vinden we in vraag en antwoord 16 en 17. De bedoeling daarvan 
is om meer te weten te komen van de Middelaar. 
De catechismus geeft drie antwoorden op de vraag wie de Middelaar is. God eist zo'n 
Middelaar, maar schenkt Hem ook. Wie is Hij? 
Echt en rechtvaardig mens (16) 
Jezus is voor de volle honderd procent mens geweest, uitgenomen de zonde. De bijbel legt 
op diverse plaatsen de nadruk op de menselijkheid van Jezus. Hij is ons echt in alles gelijk 
geworden. 
Tegelijk is Hij rechtvaardig mens. Want: ‘Zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, 
onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren’ (Heb. 7:26-27). 
Waarom moest Jezus rechtvaardig mens zijn? Omdat iemand die failliet is niet kan betalen. 
Wat een wonder! In mijn schuld en verlorenheid: het antwoord komt vanuit de hemel. Gods 
Zoon vernedert Zich en wordt mens (Fil. 2). God zendt Zijn Zoon in ons ‘vlees’ (= mijn ‘ik’ dat 
zich tegen God heeft gekeerd), om dat vlees in de dood te gaan brengen. Zo heeft God de 
zonde veroordeeld in het vlees..... van Christus! (Rom. 8:3). 
Echt God (17) 
In de bijbel vinden we voortdurend het enerzijds benadrukken van het 100 procent mens-
zijn van Christus; anderzijds het 100 procent God-zijn van Christus.  
Is het echt zo belangrijk te weten dat Jezus God is?  
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A. Ja, zo stelt de Vader Jezus aan ons voor. Dit is Mijn (!) geliefde Zoon. Hij is van Mij: 
Gods Zoon dus. 

B. Ja, want het antwoord zegt: alleen uit kracht van Zijn Godheid kan Hij de last dragen. 
Onze ruggen bezwijken onder de eeuwige toorn van God. Daarom moest Jezus ook 
God zijn.  
  

2.  Hij heet Jezus (18) 
Opvallend antwoord:  

A. De taal is bijbels. Geciteerd wordt 1 Kor. 1:30. Beter kunnen we het niet onder 
woorden brengen. 

B. De taal is innig en doorleefd. Wie belijdt: ik ben het eigendom van Christus (HC 1), mag 
nu vrijmoedig zeggen: en Christus is het eigendom van ons.  

C. De taal is verwonderd van aard. Dat is af te lezen uit het woordje ‘maar’ van de vraag. 
Maar wie is deze Middelaar…? En dan de klaroenstoot: onze Heere Jezus Christus. 

1 Kor. 1:30 geeft een diepe werkelijkheid weer. God nadert tot ons in Zijn Zoon. En Zijn Zoon, 
de Middelaar, nadert tot ons in het kleed van het woord (Calvijn). Mijn handen reiken niet ver 
genoeg om Christus te omhelzen, maar Gods handen reiken zo ver dat Hij mij tot Zich kan 
trekken.  
Jezus Christus is mij geschonken door de Vader en wordt mijn deel door het geloof 
(onderscheid schenking en deelachtigmaking). 
Jezus is een volkomen Middelaar. Hij vergeeft niet alleen, maar schenkt ook alles wat nodig 
is om heilig voor Hem te leven. 
  
3.  het is te vinden in de bijbel (19a) 
Waaruit weet ik dat deze Middelaar mij geschonken is? Niet uit mijn eigen hart, niet uit de 
wet, maar uit het Evangelie. Het mooie is dat antwoord 19 laat zien dat het Evangelie samen 
te vatten is met het Oude Testament dat uitloopt op de zending van Gods Zoon. Het hele 
Oude Testament getuigt van de Middelaar. In het Woord ligt ook de zekerheid dat Jezus 
Christus alleen mijn Middelaar is. Er is een onvoorwaardelijk houvast, in mijn grootste 
aanvechting en onzekerheid: het heilig Evangelie. Christus komt immers tot ons in het 
gewaad van het Woord (Calvijn). 
 ------------------------------------------ 
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Jezus was en is echt mens. Welke troost geeft u dat? 
2. Jezus was en is echt God. Welke troost geeft u dat? 
3. Antwoord 18 is een persoonlijk getoonzet antwoord. Wie is de Heere Jezus voor u/jou? 
4. Citaat: In de wet komt Gods eis tot ons: zo wil Ik u hebben! In het Evangelie komt Gods 
belofte tot ons: Zo begenadig Ik u! (ds. G. Boer over zondag 6) 
5. Ter meditatie: 
Een Naam is onze hope, een grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in ene dope, en is Zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door Zijn sterven aan haar het leven gaf. 
  

Voor de kinderen: wat weet jij van de Heere Jezus? Kun jij opnoemen wat je van de Heere 
Jezus kunt krijgen? Welke verhalen uit het Oude Testament vind je het mooist, en waarom? 


