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Vraag 29: Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Verlosser, genoemd?
Omdat Hij ons verlost van al onze zonden, en omdat er bij niemand anders
enig behoud te zoeken en te vinden is.
Vraag 30: Geloven zij dan wel in de enige Verlosser Jezus, die hun behoud
en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken?
Nee, maar zij verloochenen met de daad de enige Verlosser Jezus, ook al
roemen zij met de mond in Hem. Want één van beide: òf Jezus is geen
volkomen Verlosser, òf zij die deze Verlosser met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben wat voor hun behoud nodig is.

Wat betekent de naam Jezus?
Redder of Zaligmaker.
Waarvan redt Jezus jou?
Van de schuld van mijn zonden
en van de straf op mijn zonden.
Is Jezus de enige Redder?
Ja, er is niemand anders die mij
redt van de schuld van mijn
zonden en van de straf op mijn
zonden..

-

Een nieuw deel ligt voor ons: Jezus en onze verlossing

-

Dit is de kern van onze belijdenis: Jezus Christus en Die gekruisigd

Hij is mijn zaligmaker
- De roepnaam van Jezus is door God gegeven via de engel aan Jozef en Maria
-

De naam Jezus, is de Griekse naam van het Hebreeuwse Joshua - Jozua
o

-

-

Joshua betekent: de Heere redt / maakt ruimte

Jezus betekent: zaligmaker van zonden
o

Jezus kwam om mensen te redden uit de ellende van ziekte en zorg, problemen

o

Jezus is het grote Voorbeeld hoe wij moeten leven

o

Jezus kwam vooral om ons van zonden te bevrijden, de grootste kwaal

Hiermee tekende de engel het leven van ons
o

Wij mensen zijn behept met zonden en hebben geen ruimte voor God van onszelf

o

Laten we eerlijk zijn, we zijn niet meer zo van zonden, ja fouten wel, problemen ook
▪

Samenleving: Wat de Bijbel zonde noemt, vinden we normaal

▪

Eigen hart ook tegen…Er moet ruimte voor God zijn en Zijn woord

▪

God is meer dan een verzorger en probleemoplosser
•

-

Hij wil ons hele leven (ziel en lichaam)

Jezus is Mijn Zaligmaker
o

Persoonlijke relatie
▪

Je gaat Hem ook Jezus noemen, misschien doen we dat weleens te weinig

▪

Je gaat Zijn Naam zo lief krijgen net als God

1

Hij is Mijn enige Zaligmaker
- De catechismus gaat in het spoor van wat Petrus in Handelingen 4 ons verkondigd: er is
onder de hemel geen andere naam gegeven door de welke wij zalig moeten worden

-

o

En Zijn naam is Jezus

o

Niet de werken van farizeeën

o

Niet het komaf van Joodse ouders

U zoekt het heil bij anderen
o

het front van toen was de katholieke kerk met de verering van heiligen

o

het front vandaag ligt in de gelijkwaardigheid van godsdiensten en eigen
gedachten.
▪

Het grote probleem is, dat Jezus ontbreekt als de Weg, de Waarheid en het
leven. (Joh. 14:6)

▪
-

Hier ligt ook de oorzaak van vervolging, men heeft niets met Jezus.

U zoekt het heil bij uzelf
o

Vertrouwd op uw eigen leven, uw eigen kunnen, uw eigen doen en laten

o

Niet alleen de wereld maar ook in de kerk
▪

vertrouwen op uw eigen inzet rondom de kerkelijke gemeente

▪

vertrouwen op uw eigen inzet van levensverbetering, zoals God dat van ons
vraagt

▪
-

-

vertrouwen op uw eigen vroomheid en de mooie ervaringen

De Catechismus, in navolging van de Bijbel, zet er een grote streep doorheen
o

Dit is de strijd van vandaag, exclusiviteit wordt niet getolereerd

o

Vraagt en leert ons dat we met vrijmoedigheid moeten getuigen van Jezus

U zoekt het bij Jezus
o

God wijst ons de weg, de enige Weg door Jezus Christus

o

Hij is een volkomen Zaligmaker voor een volkomen zondaar

o

Daarom belijden wij van harte: Ik geloof in Jezus, elke dag en tot in eeuwigheid

Gespreksvragen:
1. Wat betekent de naam ‘Jezus’ voor u?
2. Herken je de moeite die we hebben met het begrip ‘zonde’? Hoe komt dat denkt u?
3. Welke troost geeft het u dat Jezus een volkomen Zaligmaker is?
4. Hoe komt het dat we snel zoeken naar heil bij andere gedachten, anderen of onszelf?
5. Om over na te denken: Geloof = Faith: Forsaking All I Take Him (Verlaat alles, ik neem
Hem (aan))
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