Schriftlezing: Joh. 20:24-28, 1 Kor. 6:12-20, Fil. 2:511 Tekst: Joh. 20:28m Thema: Jezus = Heer’ HC13b
Zingen: Ps. 113:2 en 3, Ps. 2:7, Ps. 110:1,2 en 4,
Ps.72:10 en 11, Ps. 118:13
Hoofdpunten van de preek
De ‘oerbelijdenis’ van elke christen: Jezus is Heere!
Als de Schrift ons op grond van die belijdenis zalig
spreekt (Rom. 10:9) wil dat heel wat zeggen.
Jezus onze Heere
De HC bespreekt nu de verhouding van Jezus met
de gelovigen: Hij is onze ‘heer’, m.a.w. Jezus maakt
de dienst uit in ons leven.
Wat dat betekent volgt later, eerst wil de HC
uitleggen hoe Jezus ‘heer’ is, nl. door ons te
verlossen: ‘Hij heeft ons met Zijn bloed gekocht.’
Deze Heer’ heeft er alles voor over om ons tot Zijn
eigendom te maken. Jezus gaf Zijn bloed = leven.
Wat een verschil met andere heren! Zij eisen,
dreigen, dwepen… omdat ze ons willen hebben ten
bate van zichzelf! Het is een gevaarlijke illusie om te
denken dat je zonder Jezus als Heer’ vrij mens bent.
Jezus koopt ons vrij van de slavernij van deze heren.
Ook nu geen nieuwe, godsdienstige slavernij. Niet
door vergankelijke dingen, maar door Jezus’
kostbaar bloed zijn we vrij.
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Jezus als ‘heer’
Jezus kocht mij. De HC zoomt in op wat dit betekent:
 Mijn hele bestaan is Jezus’ eigendom. Mijn hele
menszijn is verlost ‘om God te verheerlijken (1
Kor. 6:20)’
 Mijn vroegere ‘heren’ (zonde, de duivel en de –
niet genoemde - wereld) hebben niets meer
over mij te zeggen. Niet zij maken de dienst uit
in mijn leven, maar Jezus mijn Heere!
Mooie belijdenis, maar onze ervaring kan zo
anders zijn. Paulus zegt in Rom. 6:11 ‘houdt het
daarvoor’ en in Rom. 7 verwoordt hij zijn
worsteling… reden te meer om je als
‘eigendom’ je helemaal vast te klampen aan je
Heere!
Jezus is Heere. Woord én daad. Niet iedereen die
tot Jezus zegt ‘Heere, Heere zal binnengaan…
maar die de wil van de Vader doet.’ Hoe?
 Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus
Jezus was… Als ‘heer’ deed Hij slavenwerk en
in alles had Hij de eer van Zijn Vader op het
oog.
 Daarom klinkt in de hemel het loflied: ‘U heeft
ons voor God gekocht… én gemaakt tot
koningen en priesters.’ Dat is niet alleen voor
straks, maar dat sluit nauw aan bij het profiel
van een christen nu en hier (HC12).

