
Hoofdstuk 12.1-2
Van Zijn Namen

• Hoofdstuk 12.1 en 12.2 handelt over de Namen van 
de Middelaar

• Wordt behandeld in 3 lessen
– Een les over de Naam Jezus 

• Hoofdstuk 12.1 v/a 1 t/m 8
– Twee lessen over de Naam Christus

• 1 les Hfd 12.2 v/a 1 t/m 6 en v/a 9
• 1 les Hfd 12.2 v/a 7, 8 en 10 t/m 16 



Hoofdstuk 12.1
Van de Naam Jezus (1)

• In deze les gaat het over:
• De betekenis van de Naam Jezus = Zaligmaker

– De vraag wat zalig maken betekent
– Door Wie de zaligheid verdiend is
– Voor wie de zaligheid verdiend

• ofwel aan wie de verdiende zaligheid toegepast wordt

• Aangetoond zal worden dat:
– verdienen en toepassen niet gescheiden kan 

worden
– alle verdiensten van de mens volkomen 

uitgesloten zijn



Van de Naam Jezus (2)

• De Middelaar heeft geen namen nodig om Zich van 
anderen te onderscheiden

• Waarom draag hij dan toch vele namen?
– Om ons iets van Zijn Persoon en van Zijn werk te 

openbaren 
• Hij draagt alle Namen die aan de Drie-enige God 

toekomen
- Jes. 9:5 en men noemt Zijn naam Wonderlijk,  Raad, Sterke God, 

Vader der eeuwigheid, Vredevorst 

• Namen met betrekking tot:
A. Zijn naturen
B. Zijn ambten
C. Zijn staten
D. Zijn werk
E. Verder Namen met een figuurlijke betekenis.



Van de Naam Jezus (3)

A. Namen met betrekking tot Zijn naturen
– Goddelijke natuur

- Rom. 1:4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God

- Menselijke natuur
- Matth. 16:13 Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des  mensen, 

ben?

- Naam die beide naturen omvat
- Jes. 7:14 en Zijn naam IMMANUEL heten.

B. Namen met betrekking tot Zijn ambten
(deze komen inhoudelijk nog aan de orde in Hfd. 12.3) 
– Profeet (Deut. 18:15)
– Priester (Hebr. 5:6)
– Koning (Psalm 89:19)
– En namen als: Herder, Leraar, Meester. Voorspraak, 

Overste Leidsman, Heerser



Van de Naam Jezus (4)

C. Namen met betrekking tot zijn staten
1. Namen m.b.t. staat van vernedering:

• Knecht des Vaders
- Jes.42:1: Zie, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in 

Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft.

• Het Lam Gods
- Joh.1:29:  Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

• Zoon des mensen
- Matth. 8:20: De vossen hebben holen, en de vogelen des  hemels 

nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd 
nederlegge.

2. Namen m.b.t. de staat van verhoging:
• De Vorst

- Jes. 55:4:  Zie,  Ik heb Hem tot een Getuige der volken gegeven, een 
Vorst en Gebieder der volken

• De Leeuw uit de stam van Juda
- Openb. 5:5: Ween niet; zie, de Leeuw Die uit den stam van Juda is, de 

Wortel Davids, heeft overwonnen



Van de Naam Jezus (5)

D. Namen met betrekking tot Zijn werk
– Losser (Goël)

- Jes. 47:4: Onzes Verlossers Naam is HEERE der heirscharen, de 
Heilige Israëls.

- Bruidegom
- Joh. 3:29: Die de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend des 

Bruidegoms, die staat en Hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om 
de stem des Bruidegoms

- Hoeksteen
- 1 Petr. 2:7: Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks

E. Zinnebeeldige of figuurlijke Namen:
– Het Licht (Joh. 1:4)
– Zon der gerechtigheid (Mal. 4:2)
– Brood des levens (Joh. 6:35)
– De Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6)
– Heelmeester (Ex.15:26)



Van de Naam Jezus (6)

• Zijn meest gewone Namen v/a 1:

1. Jezus
2. Christus

1. Jezus is Zijn eigen (persoonlijke) Naam
– Een Hebreeuwse naam, welke betekent (v/a 2):

• Zaligmaker
- Matth. 1:21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten 

JEZUS; want Hij  zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

• Behouder
- Efe 5:23  Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het 

Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams

• Naam Jezus komt in O.T. meer voor
• B.v. in de vorm Jozua en Hosea

• In NT-tijd is het voor mensen niet toegestaan deze naam 
te dragen (Uitspraken Synode Dordt 1578 en Middelburg 1581)



Van de Naam Jezus (7)

2. Christus is Zijn ambtsnaam
(komt in Hfd. 12.2 nogmaals aan de orde)
– Een Griekse naam, welke betekent: 

• Gezalfde
- Hab 3:13  Gij toogt uit tot verlossing Uws volks, tot verlossing met Uw 

Gezalfde.
- Hand 4:26  en de oversten zijn  bijeenvergaderd tegen den Heere, en 

tegen Zijn Gezalfde.

– In het Oude Testament beloofd als de:
• Messias

- Dan. 9:25 en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst.

• Christus is de voorzegde en beloofde Messias
- Joh. 1:42 Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet 

zijnde, de Christus

• Het dragen van een Hebreeuwse en Griekse naam geeft aan 
dat Hij de Zaligmaker is voor Jood en heiden



Van de Naam Jezus (8)

• Wat is zalig maken (v/a 3)?

A. Verlossen van het hoogste kwaad
– Wat is het hoogste kwaad?

• De geestelijke doodstaat waarin de mens verkeert
- Gen. 2:17: want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven
- Kantt. 40: Versta hiermede drieërlei dood: 1. de lichamelijke met al zijn 

voorgaande ellenden; 2. de geestelijke dood der ziel; 3. de eeuwige 
dood, die tegelijk is lichamelijk en geestelijk.

B. Brengen tot het hoogste goed
– Wat is het hoogste goed?

• Het eeuwige leven voor de uitverkorenen
- 2Tim. 4:8  Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, 

welke mij de Heere,  de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; 
en niet alleen mij,  maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad 
hebben



Van de Naam Jezus (9)

• Wat bedoelt v/a 4 met ‘verdienste en toepassing?
1. De zaligmaker heeft de zaligheid verdiend
2. De Zaligmaker past de verdiende zaligheid ook toe 

1. Verdienen betekent:
– De schuld is betaald en de straf is gedragen

• In de staat van vernedering waarin  de Zaligmaker de 
straf droeg voor zijn uitverkorenen (v/a 5)

- Hebr. 5:9 En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, 
een oorzaak  der eeuwige zaligheid geworden (zie ook Jes. 53:4)

• Door lijdelijke gehoorzaamheid
- Gal. 3:13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, ……; want 

er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die  aan het hout hangt.

- Door dadelijke gehoorzaamheid
- Rom. 5:19 alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot 

rechtvaardigen gesteld worden.



Van de Naam Jezus (10)

2. Toepassen betekent:
– De verdiende zaligheid wordt toegepast 

(geschonken) aan de uitverkorenen (v/a 6)
• In de staat van verhoging

- Joh. 10:28:  En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet 
verloren gaan in  der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand 
rukken

– Daarom moest hij opstaan en ten hemel varen om 
vandaar de Heilige Geest te zenden

- Joh 16:13:  Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der 
waarheid, Hij  zal u in al de waarheid leiden

• Jezus Christus is een volkomen Zaligmaker
– Daarom kan Hij niet verliezen hen, die de Vader Hem 

gegeven heeft.
- Joh. 6:39: En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al 

wat Hij Mij  gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve 
opwekke ten uitersten dage



Van de Naam Jezus (11)
2. Toepassen ook het werk van een Drie-enig God:

– De Vader:
• Geeft de zaligheid op grond van het volbrachte werk van de 

Middelaar
- Joh. 6:37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen

• Trekt de zondaars tot Christus
- Joh 6:44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij 

gezonden heeft,  hem trekke

- De Zoon
• Past de zaligheid toe op grond van Zijn eigen 

zoenverdiensten
- 1 Tim. 2:19 De Heere kent  degenen, die de Zijnen zijn; en: Een 

iegelijk, die den Naam van Christus  noemt, sta af van ongerechtigheid

- De Heilige Geest
• Werkt op grond van Christus zoenverdiensten het geloof in 

de uitverkorenen om de zaligheid aan te nemen
- 1 Petr. 1:2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, 

in de heiligmaking  des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging
des bloeds van Jezus  Christus;

- Dit snijdt alle menselijke inbreng radicaal af (v/a 8) 



Van de Naam Jezus (12)

• Verdienen en toepassen scheiden onmogelijk (v/a 7)

– Veel dwaalgeesten leren:
• dat Christus voor ieder mens de zaligheid heeft verdiend.
• dat mensen de zaligheid verkrijgen (toepassing) ligt aan de 

mens zelf.
– De remonstrant zegt het zo:

• Dat ik kan zalig worden heb ik aan de verdienste van 
Christus te danken;

• Dat ik zalig word is eigen verdienste
– Dit noemen we algemene verzoening
– Alverzoening gaat nog verder. Ieder mens komt (na 

korter of langer straflijden in de hel) tot de zaligheid.
• Deze leer verwerpt de volkomen Zaligmaker.
• Is volstrekt on-Bijbels!   



Van de Naam Jezus (13)

• Verdienen en toepassen scheiden is on-Bijbels
• Verdienste en toepassing:

– betreft dezelfde personen:
- Jes. 53:11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd 

worden; door  Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen 
rechtvaardig maken,  want Hij zal hun ongerechtigheden dragen 

- Joh. 6:36-40 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij 
komt, zal  Ik geenszins uitwerpen…….. En dit is de wil des Vaders, Die 
Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet 
verlieze, maar hetzelve opwekke ten  uitersten dage. En dit is de wil 
Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die  den Zoon 
aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik  zal 
hem opwekken ten uitersten dage.

• Wat wordt dan bedoeld met de volkomenheid van het 
Offer van Christus?
– Indien God de zaligheid van alle mensen besloten 

had, had de Middelaar niet meer of zwaarder moeten 
lijden.



Van de Naam Jezus (14)

Huiswerkvragen

1. Wat is de diepe betekenis van het feit dat de 
Middelaar een Hebreeuwse en een Griekse Naam 
draagt?

2. Waarom is in de tijd van de reformatie het geven 
van de Naam Jezus aan kinderen verboden?



Hoofdstuk 12.2
Van de Naam Christus (1)

• In de vorige les is de Naam Jezus = Zaligmaker 
behandeld

• Hfd. 12.2 te behandelen in 2 lessen
• Deze les v/a 1 t/ m 6 en v/a 9.

A. Betekenis van de Naam Christus (Grieks) = 
Gezalfde

B. Betekenis van Zijn zalving
C. Betekenis van Zijn verordinering



Van de Naam Christus (2)

A. Betekenis Naam Christus
– Is zijn Ambtsnaam als Profeet, Priester en Koning
– Een Griekse naam met de betekenis van (v/a1):

• Gezalfde
- Hab 3:13  Gij toogt uit tot verlossing Uws volks, tot verlossing met Uw 

Gezalfde.
- Hand 4:26  en de oversten zijn  bijeenvergaderd tegen den Heere, en 

tegen Zijn Gezalfde.

- In het Oude testament voorzegd en beloofd als:
- De Messias (v/a 2)

- Dan. 9:25 en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst.

- Christus is de voorzegde en beloofde Messias
- Joh. 1:42 Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet 

zijnde, de Christus

- In Hem is alles vervuld wat in het O.T. geprofeteerd was



Van de Naam Christus (3)

• Wat is zalving?
– Zalving is een handeling waarmee in het OT 

bepaalde personen tot bepaalde ambten bevestigd 
werden

• Bijbelse voorbeelden:
– Profeten

- 1 Kon.19:16: en Elisa, den zoon van Safat, van Abelmehola, zult gij tot 
profeet  zalven in uw plaats.

- Priesters
- Ex.30:30: Gij zult ook Aäron en zijn zonen zalven, en gij zult hen 

heiligen om Mij het priesterambt te bedienen

- Koningen
- 1 Kon.19:16: Daartoe zult gij Jehu, den zoon van Nimsi, zalven ten 

koning over Israel; 

• De ambten Profeet, Priester en Koning komen nog 
afzonderlijk aan de orde in Hfd. 12.3



Van de Naam Christus (4)

• Hoe vond destijds die zalving plaats?
– Met speciale zalfolie

- Exo. 37:29: Hij maakte ook de heilige zalfolie en het reukwerk der 
zuiverste welriekende specerijen, apothekerswerk

• Dit was het zinnebeeld van ambtelijke bekwaam-
making, bediening en gaven van de Heilige Geest:

– Zalving op twee manieren:
• Uit een kruik (breekbaar met oog op tijdelijkheid)

- 1 Sam.10:1 Toen nam Samuel een oliekruik, en goot ze uit op zijn 
(Sauls) hoofd, en kuste  hem, en zeide: Is het niet alzo, dat de HEERE 
u tot een voorganger  over Zijn erfdeel gezalfd heeft? 

• Uit een hoorn (onbreekbaar met oog op 
duurzaamheid)

- 1 Sam. 16:13 Toen nam Samuel den oliehoorn, en hij zalfde hem in het 
midden zijner  broederen. En de Geest des HEEREN werd vaardig 
over David van dien dag  af en voortaan.  



Van de Naam Christus (5)

• Oudtestamentische zalving hield in (v/a 3):
1. Verordinering tot een ambt (v/a 9)

• afzondering van anderen en aanstelling tot een ambt
– Is een Goddelijke aanstelling

- Ps. 89:20-22: Ik heb David, Mijn knecht, gevonden; met Mijn heilige olie 
heb  Ik hem gezalfd; Met welken Mijn hand vast blijven zal; ook zal hem 
Mijn arm  versterken. De vijand zal hem niet dringen, en de zoon der 
ongerechtigheid  zal hem niet onderdrukken

2. Bekwaammaking tot een ambt (v/a 10) 
• Gaven ontvangen om een ambt uit te kunnen oefenen 

– De Heere schenkt die door Zijn Geest
- Ps. 45:8: Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom 

heeft  U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw 
medegenoten.

• Tot afschaduwing van de ambten van Christus.
– Daarom moesten profeten, priesters en koningen 

door een profeet of priester gezalfd worden.



Van de Naam Christus (6)

• Onderscheid zalving mensen in het O.T. en Christus
• Zij waren schaduwen en voorbeelden

– Hij het Lichaam en de Waarheid Zelf
- Hebr. 8:5 Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen 

dienen

• Zij met uiterlijke olie
– Hij met de Heilige Geest Zelf

- Joh. 1:32 Ik heb den Geest zien nederdalen uit den  hemel, gelijk een 
duif, en bleef op Hem

• Zij onvolmaakt
– Hij volmaakt 

- Joh. 3:34 Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden 
Gods; want God geeft Hem den Geest niet met mate.

– Melchizedek was priester en koning
– David was profeet en koning
– Jeremía was profeet en priester

• Christus was EN Profeet, EN Priester EN Koning 



Van de Naam Christus (7)

• Verordinering en Bekwaammaking
• Twee hedendaagse voorbeelden ter verduidelijking:

– Predikanten (buitengewoon)
• Door God geroepen = geordineerd
• Door de Heilige Geest bekwaam gemaakt (zij die door 

God tot een ambt geroepen worden zijn bekwaam of worden 
bekwaam gemaakt , hetzij door geschonken gaven, hetzij om 
een opleiding te kunnen volgen)

– Erfelijk koningschap (gewoon)
• Tot ambt geroepen door eerstgeboorte = geordineerd
• Door gerichte opvoeding en opleiding voorbereid = 

bekwaam gemaakt tot het koningschap
• Deze voorbeelden geven een zeer onvolledige flauwe 

afschaduwing van de zalving van Christus!! 
• Gaat om het onderscheid tussen verordinering en 

bekwaammaking



Van de Naam Christus (8)

• Wie heeft Christus verordineerd (en bekwaam gemaakt) 
(v/a 4): 

• God de Vader:
- 1 Kor. 8:6: Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken 

alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, 
door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem

- Ps.2:6: Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner 
heiligheid

- Jes. 42:6: Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u 
bij uw hand  grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een 
Verbond des  volks, tot een Licht der heidenen

- Van eeuwigheid
- Spr. 8:22 De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn 

werken, van  toen aan
- 1 Petr. 1:20: Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging 

der wereld, 

- Volmaakt (zonder mate)
- Ps. 45:8: daarom heeft U, o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie 

boven Uw medegenoten.



Van de Naam Christus (9)

• Wanneer is Christus verordineerd? (v/a 5)
• Van eeuwigheid

- Spr.8:23 : Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den 
aanvang, van de oudheden  der aarde aan

- 1 Petr.1:20: Dewelke wel voorgekend is geweest voor de 
grondlegging der wereld, maar  geopenbaard is in deze laatste tijden 
om uwentwil.

• In de tijd bevestigd door:
– Zijn roeping

- Jes. 42:9 Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen 
verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen

- Zijn zending
- Hand. 10:38: Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd 

heeft met den Heiligen  Geest en met kracht; Welke het land 
doorgegaan is, goeddoende, en  genezende allen, die van den duivel 
overweldigd waren; want God was met  Hem



Van de Naam Christus (10)

• Bijzondere Goddelijke getuigenis van Zijn zending:
• Bij Zijn doop

- Matth. 3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn 
Zoon, Mijn  Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

• Bij de verheerlijking op de berg
- 2 Petr.1:17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid 

ontvangen, als  zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot 
Hem gebracht werd:  Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn 
welbehagen heb

• Kort voor zijn lijden
- Joh. 12:28 Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den 

hemel, zeggende:  En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom 
verheerlijken

• Gedurende Zijn leven door mensen
- Joh. 4:29: Komt, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik 

gedaan heb; is Deze niet de Christus?



Van de Naam Christus (11)
• De Middelaar had twee naturen in een persoon

– Een Goddelijke natuur
– en een menselijke natuur (Hfd. 12.4)

- 1 Titus 3:16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid 
is groot; God  is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den 
Geest, is gezien  van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is 
geloofd in de wereld,  is opgenomen in heerlijkheid.

• Naar welke natuur is hij verordineerd? (v/a 6) 
• Naar beide naturen verordineerd als Middelaar

Bewijs?
– Hij was reeds Middelaar in het Oude Testament

• dus nog voor Zijn menswording 
- Jes. 63:9 In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns 

aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade 
heeft Hij hen  verlost.

- Hand. 20:28 welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

v (Let wel! De bekwaammaking is alleen naar zijn menselijke natuur . 
Zie Hfd. 12.2 v/a 8)



Van de Naam Christus (12)

• Mogen mensen Christenen genaamd worden, dit is 
toch alleen Zijn ambtsnaam?

• Gods volk mag met recht die naam dragen
- Hand 11:26  En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen 

vergaderden in de  Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de 
discipelen eerst te  Antiochie Christenen genaamd werden

– Ze worden in Hem als Hun verbondshoofd gerekend
• Het verbond der genade werd opgericht met Christus 

als tweede Adam en in Hem met al de uitverkorenen 
als Zijn zaad (zie Grote Westminster Catechismus v/a 31)

- Jes. 53:10 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd 
worden; door  Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen 
rechtvaardig maken,  want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

- Gal. 3:16 Hij zegt  niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: 
En uw zade; hetwelk  is Christus

• Zij zijn door het geloof een lidmaat van Christus
- 1 Joh.2:20 Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle 

dingen. (zie ook H.C. v/a 32)



Van de Naam Christus (13)

Huiswerkvraag

Waarom moesten profeten, priesters en 
koningen door een profeet of priester gezalfd 
worden?



Van de Naam Christus (14)

• In de vorige les is gehandeld over de betekenis 
van de Naam Christus = Gezalfde en Zijn 
verordinering tot een ambt.

• In deze les het tweede deel van Zijn zalving (v/a 
7,8, 10-16) 

– Zijn bekwaammaking tot Zijn Middelaarsambt
• Wanneer (v/a 7)
• In welke natuur (v/a 8)
• Waarmee (v/a 11)
• Betekenis bekwaammaking (v/a 10, 12 t/m 15)
• De Middelaar is volkomen vrij van erf- en 

dadelijke zonden (v/a 16 t/m 18)



Van de Naam Christus (15)

• Wanneer bekwaam gemaakt? 
• In ‘de volheid des tijds’ (v/a 7) 

- Gal. 4:4:  Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God 
Zijn Zoon  uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de 
wet.

- Kantt. 11: als de tijd vervuld was, dien God bestemd had om Zijn Zoon 
in de wereld te zenden

• In het O.T. duidelijke aanwijzingen:
– Na verval van Davids koninkrijk

- Jes. 11:1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk 
van Isai, en  een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.

– Het Joodse volk zou enige zelfstandigheid hebben
- Gen. 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van 

tussen zijn  voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken 
gehoorzaam zijn.

– De tweede tempel zou er nog zijn
- Haggai 2:10 De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan 

van  het eerste, … en in deze plaats zal Ik  vrede geven, spreekt de 
HEERE  der Heirscharen



Van de Naam Christus (16)

• In ‘de volheid des tijds’ (vervolg)

• Nauwkeurig voorzegd door Daniel
– De Messias zou komen tijdens de ‘70 weken’

• Deze ‘weken’ zijn tijdperken van 7 jaar 
- Dan. 9:24-26: Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw 

heilige stad, om de overtreding te sluiten … Weet dan en versta: van 
den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te 
bouwen, tot op Messías, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en 
zestig weken; …  En na die twee en zestig weken zal de Messías 
uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelven zijn; en een volk 
des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom 
verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot 
het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen.  

- Aan Daniel was dus niet alleen de tijd van de komst van 
de Messias geopenbaard, maar ook de herbouw van 
Jeruzalem na de ballingschap, het lijden en sterven van de 
Middelaar, en ook de verwoesting van Jeruzalem door de 
Romeinen



Van de Naam Christus (17)

• Waarom pas in ‘de volheid des tijds’?
– Dat is ongeveer 4000 jaar na de zondeval?

• Redenen?
– Gods soevereine beschikking

• Tot meerdere eer en verheerlijking van God en 
Christus

– De kerk moest eerst kindsheid hebben om tot de 
volwassenheid te komen

- Gal. 4:3-4: Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij 
dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar 
wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon 
uitgezonden, geworden uit een vrouw,geworden onder de wet,

- God had wat beters over de gelovigen van het 
Nieuwe Testament besloten

- Hebr. 11:39-40: En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis 
gehad, hebben de belofte niet verkregen, Alzo God wat beters over ons 
voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.



Van de Naam Christus (18)

• Waarom pas na 4000 jaar? (vervolg)
– Een bewijs van Gods lankmoedigheid 
– verdraagzaamheid 
– rechtvaardigheid en genade

- Rom 3:25-26 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door 
het geloof in  Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, 
door de vergeving  der zonden, die te voren geschied zijn onder de 
verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in 
dezen tegenwoordigen tijd;  opdat Hij rechtvaardig zij, en 
rechtvaardigende dengene, die uit het  geloof van Jezus is

• Hij zou pas komen als een verhoring op het langdurig 
bidden en zuchten van Zijn volk (Dogm. Dr Steenblok v/a 1194)

• Ook een bijzonder bewijs van Gods Wijsheid
– Het machtige Romeinse wereldrijk bood uitstekende 

omstandigheden tot verbreiding van het Evangelie
• Christenen in de Romeinse legers brachten het Evangelie  

tot in verre landen
• Er ontstonden internationale contacten door handelsverkeer 

enz.



Van de Naam Christus (19)

• In welke natuur is Hij bekwaam gemaakt?
• Naar Zijn Goddelijke natuur is Hij volmaakt

– dus niet vatbaar voor bekwaammaking
- Job 12:13: Bij Hem is wijsheid en macht; Hij heeft raad en verstand

• Naar Zijn menselijke natuur niet bekwaam
- Phil. 2:7:  Maar heeft  Zichzelven vernietigd, … en is den mensen gelijk 

geworden;

• Daarom moest Hij bekwaam gemaakt worden (v/a 8)
- Luk. 2:52: En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij 

God en de  mensen.

– Door de gaven die God door Zijn Geest schonk 
(v/a 11)

- Ps. 45:8: Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom 
heeft  U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw 
medegenoten

- Hand. 10:38: Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd 
heeft met den Heiligen  Geest en met kracht; Welke het land 
doorgegaan is, goeddoende, en  genezende allen, die van den duivel 
overweldigd waren; want God was met  Hem.



Van de Naam Christus (20)

• In welke natuur bekwaam gemaakt? (v/a 8) (vervolg)
• Vraag is gericht tegen dwalingen Rome en Socinianen
• Beiden erkennen Christus als Middelaar

– Maar alleen naar Zijn mensheid
• Men beroept zich hiervoor op de Bijbel:

- 1 Tim. 2:5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der 
mensen, de Mens Christus Jezus;

• Wat valt hiertegen in te brengen?
– Deze tekst is volledig uit het verband gehaald. 

- 1Tim. 3:16: God  is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den 
Geest, is gezien  van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is 
geloofd in de wereld,  is opgenomen in heerlijkheid

• Ontkenning dat Hij Middelaar was in Zijn beide naturen is 
de grond voor dwalingen zoals:
– Dat Hij geen Middelaar onder het O.T. geweest is (dogma 

voorborg der vaderen).
– Dat Hij lichamelijk aanwezig is in de mis (H.C. v/a 80)



Van de Naam Christus (21)

• Bekwaammaking ook zalving genoemd (v/a 10)

– Profeten, priesters en koningen werden gezalfd
– verkregen met die zalving van God bepaalde gaven 

om hun ambt uit te kunnen oefenen
• Tot Zijn bekwaammaking behoren:

– Ontvangenis en geboorte
- Hebr.10:5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en 

offerande hebt  Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid.

- Ambtsaanvaarding na Zijn doop
- Matth. 4:1Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om 

verzocht te  worden van den duivel

- Verhoging in de hemel na Zijn opstanding
- Phil. 2:9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem 

een Naam gegeven,  welke boven allen naam is



Van de Naam Christus (22)

• Welke gaven ontving Hij naar Zijn menselijke natuur? 
1. Wijsheid in Zijn leren (v/a 13)

- Matth. 7:28 En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, 
dat de scharen  zich ontzetten over Zijn leer

- Zie ook Zijn gelijkenissen

2. Macht door zijn wonderen (v/a 14)
• Blinden ziende en doven horende gemaakt, zieken 

genezen, duivelen uitgeworpen, doden opgewekt
- Luk. 24:19 De dingen aangaande  Jezus den Nazarener, Welke een 

Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.

3. Heiligheid (v/a 15 t/m 18)
- ook naar zijn menselijke natuur:
• geen erfzonde

- Luk 1:35 dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon 
genaamd worden.

• Geen dadelijke zonden
- Joh. 8:48 Wie van u overtuigt Mij van zonde?

• Iemand die zelf schulden heeft kan onmogelijk voor 
anderen betalen of borg staan (v/a 18) (Hebr. 7:29)



Van de Naam Christus (23)

• Bijbels bewijs dat dit vruchten van Zijn zalving door 
de Heilige Geest zijn
1. Wijsheid – oneindig

- Joh. 3:34: Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden 
Gods; want God geeft  Hem den Geest niet met mate.

- Kol. 2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk

2. Macht - onbeperkt
- Joh. 10:38: Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd 

heeft met den Heiligen  Geest en met kracht;
- Rom. 14:11: voor Mij zal alle knie buigen, en … belijden

3. Heiligheid - volmaakt
- Luk. 1:35: De Heilige Geest zal over u  komen, en de kracht des 

Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook,  dat Heilige, Dat uit u 
geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

- Joh. 8:46: Wie van u overtuigt Mij van zonde?
- Kantt. 73: Dat is, van enige feil in Mijn leer of leven 



Van de Naam Christus (24)

• Noodzaak en inhoud van deze drie gaven
1. Wijsheid

– Ziet op Zijn profetisch ambt
– Om geestelijke onwetendheid weg te nemen en 

Gods wijsheid in het zaligen van zondaren te 
openbaren

2. Macht
– Ziet op Zijn priesterlijk ambt

– Om de verlossing door voldoening te verdienen en 
de ongerechtigheid door verzoening weg te nemen

3. Heiligheid
– Ziet op Zijn koninklijk ambt

– Om de verlossing uit te delen en daardoor te 
verlossen van de macht der zonde

• Met deze gaven is de Middelaar een volkomen Zaligmaker



Van de Naam Christus (25)

• Deze drie gaven zijn noodzakelijk om als Middelaar de 
drie ambten uit te kunnen voeren

• Door de vervulling van de drie ambten is Christus niet 
slechts een Middelaar van voorspraak, maar ook van 
verzoening en toepassing

• Hiermee komt de betekenis van Zijn Namen Jezus en 
Christus tot volle betekenis
– De betekenis van de Naam Jezus = Zaligmaker of 

Behouder wordt uitgewerkt in de bediening van de drie 
ambten die in de naam Christus opgesloten liggen.

• Meteen na de val, toen Hij aangekondigd werd, is Zijn 
ambtswerk aangevangen
– Anders had niemand onder het O.T. zalig kunnen worden

(Komt uitvoeriger aan de orde in Hfd. 12.3)



Van de Naam Christus (26)

Huiswerkvraag

Waarom moest de Middelaar ook naar Zijn 
menselijke natuur zonder enige zonde en 
volkomen heiligen zijn? 


