Serie: Heidelbergse Catechismus
HC6: Wie is de Middelaar?
Schriftlezingen: Johannes 1:14-18, Hebreeën 2, Tekst: Hebreeën 2:17 en 18
Zingen: Ps. 75:1, Ps. 71:17, Ps.8:1,4 en 5, Ps. 89:7 en 8, Ps. 52:7
Hoofdpunten van de preek
Zondag 6 verkent met ons uit de Bron Wie de Middelaar is.
1 Echt mens (v&a 16, Hebr. 2:17)
De Middelaar is vanaf het prilste begin volledig echt mens (en blijft dat eeuwig). Hij heeft
ons menselijk bestaan tot in al zijn facetten gedeeld. Het was voor Hem een verzoeking.
De Middelaar bleef aan Gods kant staan: Hij zondigde niet. Daarom kan Hij ons helpen als
wij verzocht worden en kan Hij onze zonden verzoenen.
2 Echt God (v&a 17, Joh. 1:14,18)
De Middelaar is en blijft God. Ook als echt mens en in alles wat Hij in ons bestaan deelt.
Zijn God-zijn helpt Hem niet erdoor heen, maar geeft het Middelaarschap z’n waarde.
Hij is Middelaar namens God. De waarde van Zijn werk is oneindig groot (DL.2.3) en is
genoeg voor elke zondaar. Het geeft Hem de kracht om zondaren tot God te brengen.
3 Geschonken (v&a18, Joh. 3:16)
De HC wil ons de Middelaar echt laten kennen. Wie is Hij? Hij is ons door God
geschonken. Dat is belangrijk om te weten. God heeft Hem beloofd en gegeven.
Hij is onze Heere Jezus Christus. Een antwoord vanuit de geloofsrelatie met Hem. Gods
gave moet aangenomen worden. Gods gave is compleet, de Middelaar is alles voor ons.
4 Evangelie (v&a 19, Hebr. 1:1)
De HC vraagt niet naar ons wisselende gevoel of persoonlijke mening, maar naar de vaste
en zekere onder het geloof: hoe kunnen we dit weten? Uit het evangelie.
De hele Bijbel is de goede boodschap die God doet uitgaan. Hij heeft dat geopenbaard,
liet dat verkondigen, afbeelden en door Zijn Zoon vervullen.
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