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Woord vooraf

Nu de kennis van het christelijk geloof in onze westerse sa-
menleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg 
van de kernzaken van het geloof hard nodig. De Apostoli-
sche Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangs-
punt. 

Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofs-
traditie beantwoorden twaalf auteurs uit het confessionele 
midden van de Protestantse Kerk in Nederland kernvragen 
over Jezus met als vertrekpunt de tweede zin van de Aposto-
lische Geloofsbelijdenis: 

Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, 
 onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel, op de derde dag 
 opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de 
 rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen 
 de levenden en de doden.1

1 Tekst uit: Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Ne-
derland, ingeleid door de Commissie voor de Uitgave o.l.v. dr. K. 
Zwanepol, Utrecht, 2009.
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Die vragen gaan onder meer over: Waarom noemen we 
Jezus de Christus? Is Jezus Gods Zoon? Wat maakt de mens 
Jezus uniek? Hoe verhouden Jezus in de Bijbel en ‘Isa in de 
Koran zich tot elkaar? Wat is de betekenis van Jezus’ lijden 
en sterven? Waar is Jezus nu?

Dit boek is het tweede deel van de serie ‘Geloven op goede 
gronden’, waarmee de stichting Schrift en Belijden de actu-
aliteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis onder de aan-
dacht wil brengen. Deze geloofsbelijdenis is als uitgangspunt 
gekozen voor de bespreking van kernvragen over Jezus, om-
dat zij de bekendste in het westerse christendom is. Na dit 
deel over Jezus volgt nog een deel over de heilige Geest.

Wij willen met dit boek over Jezus bijdragen aan het ge-
sprek over Jezus dat bij voortduring in kerk en samenleving 
wordt gevoerd.

Aan het einde van elk hoofdstuk zijn enkele vragen gefor-
muleerd die behulpzaam kunnen zijn bij het gesprek over 
Hem die ons bij uitstek laat zien wie God is.
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Hoofdstuk 1

Waarom noemen we Jezus 
de Christus?

Een minibelijdenis
Wanneer er gesproken wordt over Jezus Christus wordt soms 
gedacht dat Jezus de voornaam is en Christus de achternaam. 
Jezus heeft echter, net als zijn tijdgenoten, geen achternaam 
gehad. Wel werd Hij Jezus van Nazaret genoemd en zoon van 
Jozef en Maria. ‘Jezus Christus’ is een belijdenis. In de kortst 
mogelijke vorm die de taal toelaat, wordt ermee gezegd: Jezus 
is de Messias, of op zijn Grieks: Jezus is de Christus. In het 
Nieuwe Testament lezen we dat Petrus de eerste is geweest 
die Jezus zo heeft genoemd. Het wordt zo verteld dat blijkt 
dat het ook een echte belijdenis is geweest. Anderen mogen 
menen dat Jezus een van de profeten is, of Elia, maar Petrus 
neemt het hoge woord ‘Messias’ in de mond. 

Het volk Israël
Christus komt van Messias, ‘gezalfde’. En Messias heeft te 
maken met het volk Israël. Jezus is niet ‘los verkrijgbaar’. Hij 
komt op uit het volk Israël. Israël heeft een gezalfde koning 
verwacht die verlossing zal brengen. Zeker in de tijd van Je-
zus is daarbij gedacht aan een politieke verlossing: de Mes-
sias zal als koning Israël bevrijden van zijn vijanden en Israël 
tot heerschappij brengen. Daar is Jezus niet in meegegaan. 
Jezus is geen nationalistische bevrijder geworden. Hij is ge-
komen om heil te brengen aan Israël en de wereld. 

Door Jezus wordt waar, wat God heeft bedoeld met het 
volk Israël: een zegen te zijn voor alle volkeren. De ware ko-
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ning van Israël brengt de zegen voor Israël en de volkeren. 
Het is de zegen van Gods rijk, waarin het onheil wordt weg-
genomen, de tranen afgewist, de vrede zal bloeien en de wolf 
bij het lam zal liggen. Door de Messias zal God zelf bij de 
mensen wonen en zullen de mensen bij God wonen. De ver-
lossing door de Messias zal niet een verlossing zijn van de 
ziel alleen, maar ook van het lichaam. Het zal een verlossing 
zijn niet van een los individu, maar van een gemeenschap. 
Een verlossing niet alleen van de mens, maar ook van de 
aarde. Je kunt met Jezus niet alle kanten op. Dat is het profiel 
van de Messias, zoals Jezus het zelf heeft verstaan. Hij ver-
vult de beloften van de God van Israël. Daarom kun je Hem 
niet goed begrijpen als je het boek van de beloften, het Oude 
Testament, niet leest. 

Eerst verwachting, dan vervulling
Israël is het volk dat door de woestijn zwerft, dat door de 
lange eeuwen van lege luchten en grijze einders gaat, het 
volk dat de eindeloze jaren van ballingschap kent. Maar Is-
raël is ook het volk van de hoop. Die is tegen de verdrukking 
in gegroeid en levend gehouden door de profeten. Een hoop 
die uiteindelijk uitziet naar een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Wie niet weet van gemis en dood zit niet te wachten 
op Jezus, de Messias. Maar ook: wie niet hoopt, zal Jezus als 
een overbodigheid zien. 

Jezus is het antwoord. Maar wat betekent dit antwoord als 
er niet eerst een vraag wakker is geroepen? Wat heeft een 
Messias te zoeken onder hen die tevreden zijn en niets zoe-
ken? Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerech-
tigheid; zij zullen verzadigd worden. Jezus verzadigt wie 
hongert, vergeeft wie zondaar is geworden, wekt op wie 

9789023926757.indd   10 21-01-13   18:02



11

dood is en heelt wie gebroken is. Zonder gemis geen ont-
vangst. Zonder vraag geen antwoord. Zonder hoop geen 
vervulling. Ook daarom wordt Jezus de Christus genoemd. 

Jezus is de Christus
Jezus is de Christus. Er is een verwachting en er is vervul-
ling, een vraag en een antwoord. Maar hoe vreemd is het 
antwoord. De Messias zag er zo anders uit dan mede op 
grond van het Oude Testament te verwachten viel. Om die 
reden was Jezus zelf gereserveerd over de titel Messias. Hij 
raadde zijn volgelingen voor zijn dood aan die maar niet 
te gebruiken. Daar zouden maar verkeerde associaties aan 
verbonden zijn, van een koning op een troon die met een 
zwaard zwaait. 

Zeker, Jezus deed wonderen en reed als koning Jeruzalem 
in. Maar diezelfde Jezus kwam uit Nazaret, ging om met out-
casts, reed op een ezel en stierf aan een kruis. Toen Hij aan 
het kruis hing, spotten de omstanders en zeiden: ‘Als Hij de 
koning van Israël is, laat Hij dan van het kruis komen en 
zichzelf redden.’ Zo was Jezus de Messias. Omdat Hij niet 
beantwoordde aan de standaard, haakten velen af. De meer-
derheid van Israël heeft Hem niet aanvaard. Toch is Jezus 
wel de Messias, de Christus. Dat is aan het licht gekomen 
door de opstanding. De Messias is de lijdende knecht van de 
Heer, ‘het lam van God dat de zonden van de wereld weg-
draagt’. De getuigen van God nodigen uit om in deze Jezus 
te geloven. 

Christenen
Jezus hoeft niet te vuur en te zwaard verdedigd te worden 
zoals je dat bij een koning zou doen. Hij vroeg zijn leerlin-
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gen om hun kruis op zich te nemen en Hem te volgen. De 
volgelingen van Jezus worden christen genoemd, afgeleid 
van Christus. Christenen zijn we wanneer we van Jezus hou-
den omdat Hij uit liefde bereid was zich op te offeren tot op 
het kruis. We zijn het wanneer we proberen met vallen en 
opstaan de weg te gaan van Jezus, de weg van liefde en opof-
fering. Dat doen we in het geloof dat deze nederige Messias 
de ware is, en dat aan Hem de toekomst is. 

Exclusief
Hoewel er in sommige Joodse kringen ook wel over twee 
Messiassen werd gesproken, is er volgens de gangbare Jood-
se voorstelling slechts één Messias te verwachten, een ko-
ning die heil zal brengen voor het volk Israël. Zoals er maar 
één Heer (Kurios) is, en ook dat is Jezus. En zoals er maar 
één Zoon des Mensen is en één Zoon van God. Die ‘titels’ 
hebben allemaal een eigen inhoud, maar het verbindende is 
dat er maar één van kan zijn. 

Daarmee zijn dan wel de poppen aan het dansen. Juist 
hierom is Jezus zo controversieel. Van Hem is er maar één. 
Noem je Jezus een profeet of een revolutionair of een voor-
beeld, dan is er niet zo veel aan de hand. Daar zijn er meer 
van, en waarom zou Jezus dat ook niet zijn? Misschien kan 
Hij dan zelfs nog een primus inter pares zijn, de hoogste pro-
feet of het beste voorbeeld, maar Hij staat nog steeds in een 
rijtje. Met Messias en met de andere titels die voor Jezus zijn 
gebruikt, springt Jezus uit de band van een ‘soort’ en wordt 
Hij uniek. Daarom stormt het zo rond Jezus. 

Hij doet iets wat niemand anders doet of kan doen. Iets 
wat bovendien van wezenlijk belang is. Als de Messias niet 
zou komen, zou Israël niet verlost worden. Iets vergelijk-
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baars geldt voor de andere titels. Die duiden ook op iemand 
die er moet zijn, wil er van het leven wat terechtkomen. Je-
zus heeft niets van een luxefiguur. Als Jezus er niet zou zijn, 
zou er geen verlossing zijn en valt het leven in duigen. Een 
profeet meer of minder is niet van levensbelang. Wel of geen 
Jezus is dat wel. Dat is althans het geloof van christenen. 
Vandaar dat het rond Jezus zo stormt. Die storm moet maar 
niet gaan liggen. Een beetje minder verlosser? Een beetje 
minder Messias? Dan is het eerlijker om Hem helemaal niet 
zo te noemen. Petrus heeft anders gekozen en tot op de dag 
van vandaag vallen velen hem bij. 

Gespreksvragen
1. ‘Jezus is niet “los verkrijgbaar”, alleen tegen de achter-

grond van het Oude Testament is Hij verstaanbaar.’ Wat 
zegt deze stelling u?

2. ‘Wel of geen Jezus is van levensbelang.’ Bent u het daar-
mee eens? Waarom wel of niet? 
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