Schriftlezing: Lukas 4:16-32, Tekst: Luk. 4:18a
Thema: Christus en de christen
Zingen: Ps. 45:1 en 2, Ps. 110:4, Ps. 89:9 en 12, Ps.
132:6 en 10, Ps. 108:1
Hoofdpunten van de preek
Wat heeft U voor beroep? Die vraag stellen vaak om
iemand beter te leren kennen. In Jezus 1e preek
vertelt Hij Zelf welk beroep Hij heeft: ‘De Geest van
de Heere is op Mij. Hij heeft Mij gezalfd…’ De HC wil
ons helpen om Jezus beter te leren kennen.
De Christus [12.31]
Wat betekent Jezus’ beroep? Hij is Christus. Gezalfd
= in de bediening gesteld in dit werk (zie bv. 1
Sam.16:12vv). De Vader heeft dat bij voorbaat zo
bepaald (verordineerd), dat laten weten bij Jezus’
geboorte (‘u is heden geboren Christus, de Heere’)
en dat herhaald bij Zijn doop (‘Deze is het…’).
Dit heeft alles te zeggen voor de zekerheid/
betrouwbaarheid van onze enige Troost: Jezus komt
niet op eigen gezag, maar op dat van God.
Jezus is de Christus. Na Jezus’ doop in de Jordaan
streek de Heilige Geest op Hem neer als een
zichtbaar teken dat Hij gedoopt is met de Heilige
Geest. Jezus is Zaligmaker in de kracht van God,
geleid door de Geest van God.
 Dat is wel te horen in alles wat Hij zegt als onze
‘hoogste profeet en leraar:’ Hij onthult de
Mini_HC12_[31-32] iw 19-1-2013 HG Sommelsdijk





hoogste waarheid over Gods – verborgen – wil:
‘dit is de wil van de Vader dat…’
Dat is wel te zien in de waarde van het unieke
offer dat Jezus brengt: Zichzelf. En in de
betekenis van de voorbede die Hij doet: ‘wij
hebben een grote Hogepriester die door de
hemelen is doorgegaan…’
Dat is wel te merken in de leiding en
bescherming die Jezus geeft. ‘Hij moet als
eeuwige Koning heersen…’

Jezus is dé Christus, niemand anders. Hij is onze
hoogste, de enige en de eeuwige
De christenen [12.32]
Christenen hebben hun naam en roeping aan
Christus te danken. Opvallend, die bijnaam danken
ze aan ‘buiten’ (Hand. 11:26). Blijkbaar doet hun
handel en wandel aan Christus doet denken.
Die naam hebben wij hoog te houden! Waarom
wordt u een christen genoemd? De HC laat zo’n
christen aan het woord. Omdat ik door het geloof
deel van het lichaam van Christus ben en daarom
Zijn Geest ontvang (‘zalving’) en doe we wat
Christus deed:
 Getuigen in daad en met woord;
 Leven voor God
 De goede strijd strijden (nu) om hierna als
koningen te heersen.

