
 

Handout preek Zondag 13, Heidelbergse Catechismus. HHG Stellendam, 16 aug 2020. Gods Zoonschap en ons kindschap.  

In W.O. 2 schreef ds. Buskes artikelen in kerkbode. Moest niets hebben van Duitsers. Gedicht ter afsluiting: de Brès 

bijvoorbeeld. Duiters dachten: schuilnaam. → Buskes opgepakt. In cel: 5 mannen die Engelse piloot hadden gered. Mocht 

met hen spreken. Alle 5 omgebracht. Stel: 1 dag ervoor, zouden ze bevrijd zijn. Dan wil je weten wie bevrijder is! Dat doet 

Zondag 13. Vertellen wie de Verlosser is.  

1. Door ketters bestreden. Korte zondag. Reden: strijd over de namen is voorbij in tijd van Reformatie. Én Rome én 

reformatie eens: Jezus is Zoon van God. Vroege Kerk: hevige strijd. Er komen vragen op. Hoe kunnen wij óók Gods kinderen 

zijn? Heeft God méér zonen? Hoe kan Vader een Zoon hebben? Waar is de ‘Moeder’? Geen kinderen zonder moeder. 

Wanneer is die Zoon dan geboren? Moeilijke vragen. Vroege Kerk (100-400 na Chr.) veel over nagedacht. Nicea en 

Athanasius ontstaan. Ketterse dwalingen, ook nu! A) Ebionieten: Jezus is bijzonder mens. Wel mens, geen God. Bij Zijn 

doop is Christus in Jezus gaan wonen. Gods kracht in Jezus actief. Niet mee eens B) Arius. Rond 300 na Chr.: veel aanhang. 

Geen nadruk op mensheid, maar godheid. Jezus is in hemel geschapen en neergedaald op aarde. God en mens vermengd: 

halfgod / supermens. Water met druppel wijn. Zoon is 1e schepsel van de Vader. Na geboorte van de Zoon, toen pas is 

God Vader geworden. Dus niet de eeuwige Zoon van God. C) Doceten: geen echt menselijk lichaam aangenomen: 

schijnlichaam. Niet echt geleden aan kruis. Nicea ontstaan. Wij geloven in één HEERE Jezus Christus, de eniggeboren Zoon 

van God. Zie ook Athanasius. Nu mee te maken? Ja! Jehovah Getuigen. Moslims: God kan geen Zoon hebben (soera 4:171). 

Zeg dan dat Koran Bijbel aanprijst (soera 4:136). Laat Bijbel spreken, waar nergens staat dat God en Maria een relatie 

hadden als ouders van Jezus. Jezus zegt: Ik en de Vader zijn één. Van hetzelfde wezen. De natuurlijke Zoon van God. 

Eeuwig. Enige Zoon van God. Op aarde mens geworden. Petrus heeft dit beleden: gij zijt de Christus, de Zoon van de 

levende God. Kajafas vindt het godslasterlijk. Zoonschap door ketters bestreden.  

2. Door kinderen beleden. Hoeveel kinderen heeft God? Één eigen Kind: Zijn Zoon Jezus Christus. Openb. 7: een 

grote schare. Vele kinderen (Hebr. 2.10) tot zaligheid leiden. Dezelfde kinderen? Nee! Aan Jezus gegeven. 

Adoptiekinderen. Uit genade aangenomen tot kinderen. Onderschrijft u dat van harte? Docenten op reform. scholen: 3 

formulieren van enigheid mee instemmen. Veel mensen: moeilijk om te belijden. Schroom. Hoe komt dat? Ligt niet aan 

catechismus. Geloofsbelijdenis! Taal van Gods kinderen. Hoe kun je het weten? Om Zijnentwil. Uit genade aangenomen 

tot kinderen (Ef. 1:5). Denk aan adoptie van kinderen. Ouders alles voor over. Vliegreis, slaapkamer. Onbekend kind 

ophalen: 1 van de 150 mag mee. Beter? Nee! Genade! Dat doet Christus ook. Hij maakt van vijanden adoptiekinderen, 

erfgenamen (Rom. 8). Ergste? Dat kind zegt: ik ben uw kind niet. Wie genade kent, en toch ontkent, beledigt God. Jongste 

zoon: wil huurling worden, tot verdriet van vader. Kindschap vraagt om belijdenis. Door het geloof. Joh. 1:12. Zovelen 

Hem aangenomen hebben.  

3. Door koping verkregen. Hoe kind geworden? Was goed: Adam was zoon van God. Van duivel geworden: Joh. 

8:43. Kinderen vd duivel. Aangrijpend: kinderen vd duivel. Vr. 34: ons gekocht en van heerschappij van duivel verlost. 

Eigendom geworden. Lichaam én ziel. H.C. 1. Citaat uit 1 Petr. 1: niet door goud of zilver verlost, maar door dierbaar bloed 

van Christus. Slaven: konden vrijkomen door te sparen. Dan naar afgodstempel gaan. losgeld aan priester betalen en dan 

bescherming door afgod. Bij opgravingen gevonden. Kind van God: ik ben vrijgekocht. Door Jezus Christus. Heere 

geworden: Kurios: Eigenaar. Betaald op Golgotha. Niet de keizer is kurios, maar Jezus. Consequenties, kan je leven kosten. 

Toch niet aders kunnen! Hebt u Jezus lief? Wie dient u? Wie is de heer in uw leven? Niemand kan twee heren dien. Laat 

één uw Meester zijn, namelijk Christus.  

Vragen: 

1. Wat hebt u van de preek geleerd en wat riep eventueel vragen op? 

2. In de Vroege Kerk waren er veel ketters die anders dachten over het Zoonschap van Jezus Christus. Welke van de 3 

genoemde ketterijen vindt u het moeilijkst te weerleggen en waarom? Zie de Kanttekening SV bij Kolos. 1:15  

3. Hoe komt het, dat veel mensen zoveel twijfel ervaren om van harte te zeggen ‘dat wij uit genade tot kinderen van God 

zijn aangenomen’? Noem drie oorzaken van deze schroom. 

4. In vraag 34 wordt over ‘de heerschappij van de duivel’ gesproken? Waaraan zou dat te herkennen zijn? Zie Joh. 8:44 

en 1 Petr. 5:8 

5. Als iemand zegt het eigendom van de Heere te zijn, wat heeft dat voor (praktische) gevolgen? Hoe ligt dat bij u / jou?  


