
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – Elburg, 28 februari 2021 
Schriftlezingen: Mattheus 1:18-25 en Handelingen 4:8-12  
 
Zondag 11 
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.  
[Matth.1:21; Hebr.7:25; Hand.4:12; Joh.15:4,5; 1Tim.2:5; Jes.43:11; 1Joh.5:11] 

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: ;of Jezus is geen volkomen Zaligmaker, 
óf zij die die deze Zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in Hem 
bezitten, wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. 
[1Kor.1:13,30,31; Gal.5:4; Hebr.12:2; Jes.9:6; Kol.1:19,20; Kol.2:10; 1Joh.1:7] 

 
Kernpunten bij de preek ‘Naam aller namen’ 

1. Een eenvoudige Naam 
2. Een veelzeggende Naam 
3. Een unieke Naam 

 
• De geloofsbelijdenis is langer dan het eerste artikel! 
• Verrassend: zoals ons leven van de Heere komt, zo ook de verlossing van ons leven 

(het was logischer geweest als wij zelf het probleem van de zonde zouden moeten 
oplossen) 

• Een eenvoudige Naam: Jezus is de gewoonste jongensnaam in Israël. Zo dichtbij 
komt de Heere! En het is een Naam die belangrijke herinneringen oproept (Jozua). 

• Een veelzeggende Naam: ‘De HEERE redt’. Die redding heeft twee kanten: 
vrijspraak van zonden en het losgemaakt worden van de slavernij van de zonde. 
Let op de tegenwoordige tijd van de werkwoorden, net als in het doopformulier! 

• ‘Geloven in Jezus’ = geloven ‘richting’ Jezus, meer dus dan ‘een feit geloven’: naar 
Hem uitgaan om redding. 

• Een unieke Naam: Jezus is volkomen Zaligmaker. Áls Hij redt, redt Hij helemaal. 
Gered worden is geen samenwerkingsproject, geen joint-venture. Dat is ook het 
unieke van het christelijk geloof (radicale genade!) tegenover het 
zelfverlossingsevangelie van alle andere religies. Dit bepaalt ook de enige (= 
unieke) troost van zondag 1!  
 

Om verder over na te denken 
1. Op welke manier is ‘verlossing van zonde’ een issue voor jou? 

2. De catechismus is van 1563. Zou een catechismus in 2021 op ándere vragen en aspecten 
moeten ingaan dan toen? Of is hij zo actueel genoeg? 

3. Hoe ‘gewoon’ is de Naam Jezus voor jou? 
 

Reacties zijn welkom: ajmensink@hervormdelburg.nl of via Whatsapp 06-12266947. 
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