Serie: De Heidelbergse Catechismus.
HC13: Kinderen van één Vader
Schriftlez.:Joh.1:1-13, 1 Joh.3:1-10, Fil.2:5-11 Rom.14:7-9 Tekst: Mark. 1:11
Zingen: Ps. 113:1 en 2, Ps. 2:6 en 7, Gez. 5:1 en 2 , Ps.116:1 en 9, Ps. 97:7
Hoofdpunten van de preek
Kinderen in één gezin kunnen heel verschillend zijn, maar toch dezelfde Vader hebben.
1 Dé Zoon (V&A33a – Mark.1:11)
De Vader erkent Jezus in het openbaar ten volle als Zijn Zoon (Mk. 1:11), juist als Hij Zijn
‘werk’ als Zaligmaker namens de Vader gaat beginnen. Daarom wordt Hij zo genoemd.
Zoals Jezus is er geen ander. Alleen Hij is eeuwig Zoon van de Vader (niet pas vanaf Zijn
geboorte). Het is Zijn natuur. Als Gods enige echte Zoon doet Hij wat Vader wil (Joh. 3:16).
2 Gods kinderen (V&A33b – 1 Joh.3:1)
God zorgt voor ‘gezinsuitbreiding’. V&A zijn daarom vol innige verwondering. God nam ons
aan tot Zijn kinderen. Hij beloofde dat al bij de Doop. Wie dat aanneemt, is het (Joh.1:12).
Aannemen doet de Geest voor ons (Rom.8:15). Dankzij de Zoon. Hij liet Zich door God
verlaten, zodat Hij weggelopen kinderen kan aannemen. Dan gaat je een wereld open.
3 De Heer’ (V34 – Fil. 2:9-11)
De Vader heeft de Zoon na alles wat Hij heeft gedaan en doorstaan met Zijn opstanding
verhoogd en Hem een eretitel gegeven: Heere (Fil.2:9-11). Zo is Hij onze Heere. Hij alleen.
Dat geeft zekerheid en troost. Hij heeft alle macht. Alle machten en krachten zijn aan Hem
onderworpen (Ef.1:21-22). De belijdenis strekt ver: wij erkennen alleen Jezus als Heer’.
4 Zijn dienaren (A34 – Rom. 14:8-9)
Jezus heeft ons gekocht, verlost en tot Zijn eigendom gemaakt (V&A1). Met deze (oudste)
belijdenis ‘Jezus is Heer’ wordt je zalig (Rom.10:9). Heer’ zeggen vraagt om doen (Mt.7:21).
Ons leven is dan voor en van de Heere. Hij heerst over alles van ons leven. Dat bevrijdt
ons van ‘vreemde overheersing’. Wij zijn alleen van Hem. In leven en sterven.
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