
De Middelaar geopenbaard 
Zondag 21 november 2021 middagdienst 

 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 5 
Vr. 16  Waarom moet Hij een waarachtig en 
rechtvaardig mens zijn? 
Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, 
dat de menselijke natuur, die gezondigd had, 
voor de zonde betaalde; en dat een mens, zelf een 
zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. 
 
Vr. 17 Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? 
Antw. Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid, den last van 
den toorn Gods aan Zijn mensheid zou kunnen dragen, 
en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen 
verwerven en wedergeven. 
 

Vr. 18  Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk 
waarachtig God en een waarachtig, rechtvaardig mens 
is? 
Antw. Onze Heere Jezus Christus, Die ons van God tot 
wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, 
en tot een volkomen verlossing geschonken is. 
 
Vr. 19 Waaruit weet gij dat? 
Antw. Uit het heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerstelijk 
in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de 
heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en 
door de offeranden en andere ceremoniën der Wet laten 
voorbeelden, en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon 
vervuld. 

 

Punten: 
1. De Middelaar getekend (vr. 16-17) 
2. De Middelaar geschonken (vr. 18-19) 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt: 
o Kun je aan de hand van de voorbeelden uit de Bijbel op de volgende bladzijde 

uitleggen wat het verschil is tussen “horen over de Zaligmaker” en “kennen van de 
Zaligmaker”? 

o Lees het onderstaande citaat van John Bunyan. Kun je uitleggen wat het verschil is 
tussen “komen tot Christus” en “tot Christus gekomen zijn”?  

• Bij 2e punt: 
o Wat is “De openbaring van Christus”? Kun je het uitleggen aan de hand van het 

voorbeeld over de onthulling van het standbeeld? 
o Als de Middelaar door God zelf aan je geschonken wordt, heb je dan alles? Hoe wel 

en hoe niet?  
 
Uit de bronnen: 
 
John Bunyan in “Komen tot Jezus Christus” (de laatste woorden van het boek) 
Komende zondaar, ontvangt u nu en dan niet een kus van de zachte lippen van Jezus Christus? Ik 
bedoel daarmee een van Zijn gezegende Woorden die als honingdruppels op uw ziel vallen om u te 
verkwikken wanneer u in de put zit. Geeft Jezus Christus u soms niet een glimp van Zichzelf te zien, 
ook al ziet u Hem misschien niet langer dan men tot twintig tellen kan? Voelt u soms niet dat de 
warmte van Zijn vleugelen als het ware uw ziel overschaduwt en haar gloed doet gevoelen op uw 
geest, zoals de heldere zonnestralen dat doen op uw lichaam, wanneer de zon plotseling door de 
wolken heenbreekt, al is alles na enkele ogenblikken weer verdwenen? Welnu, al deze dingen zijn het 
teken dat de goede hand van uw God op u is en zij dienen om u te dwingen, op te wekken, 
bereidwillig te maken en in staat te stellen om tot Christus te komen, o zondaar die tot Hem komt, 
opdat u tenslotte behouden mag worden. 
 
  



Voorbeelden uit de Schrift 

Naam Horen over de Zaligmaker Kennen van de Zaligmaker 

Andreas en 
Johannes 
(Joh. 1) 

En ziende op Jezus, daar wandelende, 
zeide hij: Zie, het Lam Gods. En die 
twee discipelen hoorden hem dat 
spreken, en zij volgden Jezus. 

En Jezus Zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: 
Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi (hetwelk is te zeggen, 
overgezet zijnde, Meester), waar woont Gij? Hij zeide tot hen: Komt 
en ziet. Zij kwamen en zagen waar Hij woonde, en bleven dien dag 
bij Hem. En het was omtrent de tiende ure. 

Bloedvloeiende 
vrouw 
(Mark. 5) 

Deze van Jezus horende, kwam onder 
de schare van achteren en raakte Zijn 
kleed aan. Want zij zeide: Indien ik 
maar Zijn klederen mag aanraken, ik 
zal gezond worden. 

En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen 
in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. 

Bartimeüs 
(Mark. 10) 

En horende dat het Jezus de 
Nazaréner was, begon hij te roepen 
en te zeggen: Jezus, Gij Zone Davids, 
ontferm U mijner. 

En Jezus antwoordende zeide tot hem: Wat wilt gij dat Ik u doen 
zal? En de blinde zeide tot Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. 
En Jezus zeide tot hem: Ga heen, duw geloof heeft u behouden. En 
terstond werd hij ziende, en volgde Jezus op den weg. 

Paulus 
(Hand. 9) 

En hij bevende en verbaasd zijnde, 
zeide: Heere, wat wilt Gij dat ik doen 
zal? En de Heere zeide tot hem: Sta 
op en ga in de stad, en u zal aldaar 
gezegd worden wat gij doen moet. 

Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u 
verschenen is op den weg dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende 
en met den Heiligen Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen 
af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom 
ziende, en stond op, en werd gedoopt. 

 


