
Zondag 12 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 12 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. In antwoord 31 komen de bekende drie ambten van de Heere Jezus ter sprake. 
Welke ambten zijn dat? Kun je van elk ambt proberen zo goed mogelijk te 
omschrijven wat dit betekende in de tijd van de Bijbel? Bijvoorbeeld: wat deed zo 
iemand allemaal? 

2. Antwoord 31 geeft ook bij alle drie de ambten iets aan van wat het betekent dat de 
Heere Jezus dit ambt heeft. Welke zegeningen noemt de catechismus bij ieder ambt? 
(In totaal zijn er vijf verschillende zegeningen in antwoord 31 te vinden.)  

3. Denk eens rustig na (= mediteer) over de zegeningen waar het in de vorige vraag over 
gaat. Hebben de ambten van de Heere Jezus voor jou persoonlijk ook deze 
betekenis?  

4. Vraag 32 stelt de belangrijke vraag ‘Waarom wordt gij een christen genaamd?’ Het 
antwoord bestaat eigenlijk uit twee delen. Eerst wordt er gezegd ‘omdat…’ (dat wil 
zeggen: waarom, om welke reden ben je een christen). Daarna ‘opdat…’ (dat wil 
zeggen: waartoe, met welk doel ben je een christen). 
Welke dingen noemt de catechismus na ‘omdat’? Om welke reden word jij een 
christen genoemd? Kun jij dan de catechismus ook naspreken? 

5. Welke dingen noemt de catechismus na ‘opdat’? Met welk doel ben jij een christen? 
Krijgen al de dingen die de catechismus hier noemt ook gestalte in jouw leven? Hoe? 

6. Als je goed leest welke dingen antwoord 32 noemt na het woordje ‘opdat’, dan kun 
je daarin de drie ambten terugvinden uit antwoord 31. De christen gaat in zijn leven 
op Christus lijken, ook in Zijn ambten. Kun jij de dingen die de catechismus noemt in 
antwoord 32 verbinden aan de ambten van de Heere Jezus?  

 
Bijbelstudie: 

- De naam Christus heeft alles te maken met de priesterzalving. Lees daarover in 
Exodus 30:22-33. Kijk eens wat je in een studiebijbel of verklaring over dit gedeelte 
kunt vinden. Leer je hierdoor ook meer over de zalving van de Heere Jezus? 


