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De belijdenis van ligonier over de Christologie

W

ie is Jezus? Bijna elke volwassene heeft
zich wel een mening gevormd over Jezus.
Die meningen kunnen oppervlakkig zijn,
ongefundeerd, of zelfs ketters. De waarheid over Jezus, en niet zomaar een mening,
is wat telt – wat voor eeuwig telt.
Zij die de naam christenen dragen, belijden Christus te volgen
als Zijn discipelen. Zij hebben een christologie – een leer over
Christus – die hun mening over Christus weergeeft. Deze christologie kan impliciet of expliciet kenbaar worden gemaakt. Zij
kan de diepte van de Bijbelse openbaring en van de historische
christelijke reflectie op de Bijbel weergeven, maar kan ook nieuw
zijn en los staan van Gods Woord. Maar geen belijdend christen
ontbreekt het aan een christologie.
Omdat het volgen van Christus centraal staat in het christendom, heeft de kerk van alle eeuwen er aan gewerkt om de
Christus van de geschiedenis en van de Schriften te verkondigen,
niet de Christus van onze inbeelding. In historische geloofsbelijdenissen zoals die van Nicea en Chalcedon, in de Heidelbergse
Catechismus en de Westminster Confessie, hebben christenen
het Bijbelse onderwijs over Christus weergegeven.
Vandaag de dag worden deze belijdenisgeschriften vaak genegeerd en verkeerd begrepen, wat resulteert in een wijdverbreide
verwarring over de persoon en het werk van Christus. Tot eer
van Christus en tot opbouw van Zijn volk, poogt de belijdenis
van Ligonier over de christologie de historische, orthodoxe,
Bijbelse christologie van de christelijke kerk samen te vatten
in een vorm die eenvoudig te belijden is, die bruikbaar is om
het algemeen geloof van de kerk te onderwijzen, en die kan dienen als een algemene geloofsbelijdenis waarin gelovigen uit
verschillende kerken elkaar kunnen vinden. Deze belijdenis is
geen vervanging van de historische belijdenisgeschriften van
de kerk, maar een supplement dat uitdrukking geeft aan hun
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gemeenschappelijke onderwijs over wie Christus is en wat Hij
gedaan heeft. Moge Christus dit gebruiken voor Zijn koninkrijk.
In de naam van Gods mens geworden Zoon, onze Profeet, Priester
en Koning,
R.C. SPROUL
VOOR JA A R 2016
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De belijdenis van ligonier over de Christologie

Wij belijden het mysterie en het wonder
van God die vlees werd
en verheugen ons in de grote zaligheid
door Jezus Christus onze Heere.
Met de Vader en de Heilige Geest,
schiep de Zoon alle dingen,
draagt Hij alle dingen,
en maakt Hij alle dingen nieuw.
Als waarachtig God
werd Hij waarachtig mens,
twee naturen in één persoon.
Hij werd geboren uit de maagd Maria
en Hij heeft onder ons geleefd.
Hij is gekruisigd, gestorven en begraven,
verrees weer op de derde dag,
voer op naar de hemel,
en zal wederkomen
met heerlijkheid en oordeel.
Voor ons
hield Hij de wet,
betaalde Hij voor de zonde
en bevredigde Hij Gods toorn.
Hij nam onze vuile lompen aan
en bekleedde ons
met het kleed van Zijn gerechtigheid.
Hij is onze Profeet, Priester en Koning;
Hij bouwt Zijn kerk,
treedt voor ons tussen bij de Vader,
en heerst over alle dingen.
Jezus Christus is de Heere;
wij prijzen voor eeuwig Zijn heilige Naam.
Amen.
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BE L I J DE N IS & ON T K E N N I NG

| De belijdenis van ligonier over de Christologie

Artikel 1

Wij belijden dat Jezus Christus de historische incarnatie is
van het eeuwige Woord of de Logos van God, de tweede
persoon van de Heilige Drie-eenheid.1
Wij ontkennen dat Jezus alleen maar een mens of een verzinsel
van de vroege christelijke kerk was.

Artikel 2

Wij belijden dat Jezus’ goddelijke natuur van hetzelfde wezen
is als (homoousios) en daarom van gelijke eer en van gelijke
eeuwigheid is met de Vader en de Heilige Geest.2
Wij ontkennen dat Jezus slechts “als God” (homoiousios) is of dat
Hij slechts werd “aangenomen” door de Vader tot Zijn Zoon.

Artikel 3

Wij belijden, met de belijdenissen van Nicea en Chalcedon, dat
Jezus Christus zowel geheel God is als geheel mens, twee
naturen in één persoon.3
Wij ontkennen dat Jezus alleen als mens verschenen is, en wij
ontkennen dat Jezus op welke wijze dan ook minder is
dan God.

Artikel 4

Wij belijden de persoonlijke eenheid, dat de twee naturen van
Christus in Zijn ene goddelijke persoon onvermengd en
onveranderd, ongedeeld en ongescheiden verenigd zijn.4
Wij ontkennen dat het onderscheiden van de twee naturen
hetzelfde is al hen te scheiden.
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het
Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en
waarheid (Joh. 1:1,14). Zie ook Ps. 110:1; Mat. 3:17; 8:29; 16:16; Mark. 1:1,11; 15:39; Luk.
22:70; Joh. 10:30; 14:1; 20:28; Gal. 4:4; Filip. 2:6; Kol. 2:9; Heb. 5:7; 1 Joh. 5:20.
1

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de
Zoon en van de Heilige Geest (Mat. 28:19). Zie ook Joh. 3:15-16; 4:14; 6:54; 10:28; Rom.
5:21; 6:23; 2 Kor. 13:14; Ef. 2:18; 2 Tim. 1:9; 1 Pet. 5:10; Jud. 1:21.
2

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk (Kol. 2:9). Zie ook
Luk. 1:35; Joh. 10:30; Rom. 9:5; 1 Tim. 3:16; 1 Pet. 3:18.
3

Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed
hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is (Mat. 16:16-17).
Zie ook Luk. 1:35,43; Joh. 1:1, 3; 8:58; 17:5; Hand. 20:28; Rom. 1:3; 4:1; 9:5; 2 Kor. 8:9; Kol.
2:9; 1 Tim. 3:16; 1 Pet. 3:18; Jud. 1:4; Op. 1:8,17; 22:13.
4
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Artikel 5

Wij belijden dat in de incarnatie de goddelijke en de menselijke
natuur hun kenmerkende eigenschappen behouden
hebben en intact gebleven zijn.5
Wij ontkennen dat Jezus’ menselijke natuur goddelijke eigenschappen had; wij ontkennen dat de goddelijke natuur
goddelijke eigenschappen meedeelt aan de menselijke natuur, en wij ontkennen dat Jezus enige van Zijn goddelijke
eigenschappen heeft afgelegd of opgegeven toen Hij Zich
“ontledigde” in de incarnatie.

Artikel 6

Wij belijden dat Jezus het volmaakte en hoogste beeld van God
is, en dat werkelijk mens-zijn betekent: aan Zijn beeld gelijk gemaakt worden.6
Wij ontkennen dat Jezus’ menselijke natuur een schijnlichaam
was of dat het alleen maar “scheen”leek te bestaan uit
vlees en been.

Artikel 7

Wij belijden dat Christus als waarachtig mens alle natuurlijke
beperkingen en gewone zwakheden van de menselijke
natuur heeft gekend en dat Hij aan ons gelijk werd in alle
opzichten, behalve de zonde.7
Wij ontkennen dat Jezus gezondigd heeft, en wij ontkennen
elke opvatting die beweert dat Jezus niet werkelijk geleden heeft, verzocht werd of moeite verdragen heeft. Wij
Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in
de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar
Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen
gelijk te worden.(Filip. 2:5-7). Zie ook Mat. 9:10; 16:16; 19:28; Joh. 1:1; 11:27, 35; 20:28; Rom.
1:3-4; 9:5; Ef. 1:20-22; Kol. 1:16-17; 2:9-10; 1 Tim. 3:16; Heb. 1:3,8-9; 1 Pet. 3:18; 2 Pet. 1:1.
5

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn,
die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten;
alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen (Kol. 1:15-16). Zie ook Rom. 8:29;
2 Kor. 4:4-6; Ef. 4:20-24; Heb. 1:3-4.
6

Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig
en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van
het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan
Hij hen die verzocht worden, te hulp komen (Heb. 2:17-18). Zie ook Mich. 5:2; Luk.
2:52; Rom. 8:3; Gal. 4:4; Filip. 2:5-8; Heb. 4:15.
7

8
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ontkennen ook dat de zonde inherent is aan de menselijke
natuur of dat Jezus’ zondeloosheid onverenigbaar is met
Zijn waarlijk mens zijn.
Artikel 8

Wij belijden dat de historische Jezus in Zijn mensheid, door de
kracht van de Heilige Geest, op wonderlijke wijze ontvangen werd en geboren werd uit de zelfstandigheid van de
maagd Maria.8
Wij ontkennen dat Jezus Zijn goddelijke natuur van Maria
ontving, of dat Hij Zijn zondeloosheid op enige wijze aan
haar ontleende.

Artikel 9

Wij belijden dat Jezus de tweede of de nieuwe Adam is, Die Zijn
taak volbracht op elk punt waar de eerste Adam had gefaald.9

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea,
waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man,
van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria
(Luk. 1:26-27). Zie ook Mat. 1:23; Luk. 1:31, 35; Rom. 1:3; Gal. 4:4.
8

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde
de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.
Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet
toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe,
ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een
voorbeeld is van Hem Die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met
de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel
meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus
Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door
de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel
tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging.
Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel
meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid
ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door
één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo
komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging
van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als
zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene
velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de
overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer
dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook
de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus,
onze Heere (Rom. 5:12-21). Zie ook 1 Kor. 15:22,45-49; Ef. 2:14-16.
9
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Wij ontkennen dat Jezus van Adam de effecten of gevolgen geërfd heeft van Adams val of dat Hij in Zijn mensheid besmet was met de verdorvenheid van de erfzonde.
Artikel 10

Wij belijden dat Jezus de eisen van de wet volledig vervulde
door zowel Zijn dadelijke als Zijn lijdelijke gehoorzaamheid, en dat Hij de straf voor onze zonden droeg gedurende Zijn zondeloze leven en Zijn dood aan het kruis.10
Wij ontkennen dat Jezus ooit in enig opzicht gefaald heeft de wet
van God te volbrengen of ooit de wet terzijde gesteld heeft.

Artikel 11

Wij belijden dat Jezus de enige Middelaar is tussen God en de
mensen.11
Wij ontkennen dat God op enig ander moment vlees is geworden of zal worden of dat er enige andere menselijke middelaar van verlossing was of zijn zal, dan Christus alleen.
Wij ontkennen verder elk middel tot zaligheid dan Christus alleen.

Artikel 12

Wij belijden dat Jezus aan het kruis plaatsvervangend de straf
droeg voor de zonde en zo de toorn en rechtvaardigheid
van God bevredigde.12
Wij ontkennen dat Jezus’ dood niet meer was dan een voorbeeld,
of slechts een overwinning over Satan, of de betaling van
een losprijs aan hem.
Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars
aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als
rechtvaardigen aangemerkt worden (Rom. 5:19). Zie ook Mat. 3:15; Joh. 8:29; 2 Kor.
5:21; Filip. 2:8; Heb. 5:8.
10

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus
Jezus (1 Tim. 2:5). Zie ook Job 33:23-28; Joh. 14:6; Heb. 9:15; 12:24.
11

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in
Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten
gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid
van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf
rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is (Rom. 3:25-26). Zie
ook Jes. 53; Rom. 5:6,8,15; 6:10; 7:4; 8:34; 14:9,15; 1 Kor. 15:3,14-15; Ef. 5:2; 1 Thes. 5:10;
2 Tim. 2:11; Heb. 2:17; 9:14-15; 10:14; 1 Pet. 2:24-25; 3:18; 1 Joh. 2:2; 4:10.
12

10
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Artikel 13

Wij belijden dat vanwege Christus’ leven en gehoorzaamheid
onze zonde aan Hem wordt toegerekend en Zijn gerechtigheid aan ons wordt toegerekend door het geloof.13
Wij ontkennen dat onze zonde alleen maar door de vingers gezien of voorbijgegaan wordt, en wij ontkennen ook dat
Christus’ gerechtigheid niet aan ons wordt toegerekend.

Artikel 14

Wij belijden de rechtvaardiging door het geloof alleen: dat een
zondaar voor God rechtvaardig verklaard wordt door het
geloof alleen, in de persoon en het werk van Christus
alleen, zonder enige persoonlijke verdienste of werken.
Wij belijden verder dat de ontkenning van de leer van de
rechtvaardiging door het geloof alleen een ontkenning is
van het evangelie.14
Wij ontkennen dat wij gerechtvaardigd worden op grond van
ingestorte genade in ons, dat wij slechts dan gerechtvaardigd worden wanneer we in onszelf inherent rechtvaardig worden, of dat enige toekomstige rechtvaardiging gegrond zal zijn op onze getrouwheid.

Artikel 15

Wij belijden dat Jezus op de derde dag opstond uit de doden en
door velen in het vlees werd gezien.15
Wij ontkennen dat Hij slechts gestorven scheen, of dat alleen
Zijn geest overleefde, of dat Zijn opstanding alleen maar
plaatsvond in het hart van Zijn volgelingen.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem (2 Kor. 5:21). Zie ook Mat. 5:20; Rom.
3:21-22; 4:11; 5:18; 1 Kor. 1:30; 2 Kor. 9:9; Ef. 6:14; Filip. 1:11; 3:9; Heb. 12:23.
13

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus
Christus (Rom. 5:1). Zie ook Luk. 18:14; Rom. 3:24; 4:5; 5:10; 8:30; 10:4,10; 1 Kor. 6:11;
2 Kor. 5:19,21; Gal. 2:16-17; 3:11,24; 5:4; Ef. 1:7; Tit. 3:5,7.
14

Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus
gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven
is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij
verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf (1 Kor. 15:3-5). Zie ook Jes. 53; Mat. 16:21;
21:1-5; 26:32; 28:1-10; Luk. 24:50-51; Joh. 3:13; 20:17; 21:14; Hand. 1:9-11; 2:25,32; 3:15,
26; 4:10; 5:30; 10:40; Rom. 4:24; Ef. 4:8-10.
15
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Artikel 16

Wij belijden dat Jezus de eersteling van de opstanding is, dat Hij
overwonnen heeft over zonde en dood en dat wij met Hem
zullen verrijzen in een nieuw leven.16
Wij ontkennen dat Jezus’ verheerlijkte opgestane lichaam een
geheel nieuw en ander lichaam was dan het lichaam dat
in het graf gelegd was, en wij ontkennen verder dat onze
opstanding niet meer is dan een geestelijke of symbolische werkelijkheid.

Artikel 17

Wij belijden dat Jezus opvoer naar Zijn hemelse troon aan de
rechterhand van de God de Vader, dat Hij thans regeert als
koning, en dat Hij zichtbaar terug zal komen in heerlijkheid en eer.17
Wij ontkennen dat Jezus zich heeft vergist over Zijn wederkomst of dat Zijn regering uitgesteld is tot een toekom
stige periode.

Artikel 18

Wij belijden dat Jezus op de Pinksterdag Zijn Geest heeft uitgegoten, en dat Hij in deze regeringsperiode Zijn kerk
bouwt, waarvan Hij het hoogste hoofd en de enige koning
is.18
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen
die ontslapen zijn. “Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?” (1 Kor.
15:20,55). Zie ook Rom. 5:10; 6:4,8,11; 10:9; 1 Kor. 15:23; 2 Kor. 1:9; 3:7; 4:10-11; Ef. 2:6;
Kol. 2:12; 2 Thes. 2:13; Heb. 2:9,14; 1 Joh. 3:14; Op. 14:4; 20:14.
16

Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël
het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of
gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de
kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen
zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de
aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een
wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen
naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die
ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze
Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u
Hem naar de hemel hebt zien gaan (Hand. 1:6-11). Zie ook Luk. 24:50-53; Hand. 1:22;
2:33-35; Ef. 4:8-10; 1 Tim. 3:16.
17

En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over
alle dingen gegeven aan de gemeente (Ef. 1:22). Zie ook Hand. 2:33; 1 Kor. 11:3-5; Ef.
4:15; 5:23; Kol. 1:18.
18

12
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Wij ontkennen dat Jezus de bisschop van Rome als plaatsvervanger heeft aangesteld, of dat iemand anders dan Jezus
Christus het hoofd of de koning van de kerk kan zijn.
Artikel 19

Wij belijden het middelaarsambt van Jezus als Profeet, Priester
en Koning.19
Wij ontkennen dat het werk van Jezus niet meer behelst dan dat
van de ambten Profeet, Priester en Koning.

Artikel 20

Wij belijden dat Jezus als Profeet de wil van God verkondigd
heeft, toekomstige zaken voorzegd heeft, en in Zichzelf de
vervulling is van Gods beloften.20
Wij ontkennen dat Jezus ooit een valse profetie of een leugenachtig woord heeft uitgesproken, of dat Hij ooit tekortgeschoten is of tekort zal schieten in het vervullen van alle
beloften over Hemzelf.

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door
de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij
Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die
de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle
dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden
door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit
in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij
als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen (Heb. 1:1-4). Zie ook Luk.
1:33; Joh. 1:1-14; Hand. 3:22; Kol. 1:15; Heb. 5:5,6.
19

En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw
leiders, maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten
aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer
u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen
van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u
verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden
hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de
eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u
een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles
wat Hij tot u zal spreken (Hand. 3:17-22). Zie ook Mat. 20:17; 24:3; 26:31,34,64; Mark. 1:1415; Luk. 4:18-19,21; Joh. 13:36; 21:22; 1 Kor. 1:20; Heb. 1:2; Op. 19:10.
20
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Artikel 21

Wij belijden dat Jezus onze grote Hogepriester is naar de orde
van Melchizedek, Die het volmaakte offer gebracht heeft
voor ons en voortdurend voor ons tussen treedt bij de
Vader.21
Wij ontkennen dat Jezus, afkomstig uit de stam van Juda en niet
van Levi, ongeschikt is om als onze priester te kunnen dienen; wij ontkennen dat Christus als slachtoffer en priester
zichzelf voortdurend offert in de mis, en wij ontkennen
ook dat Christus pas in de hemel priester werd en op aarde
geen priester was.

Artikel 22

Wij belijden dat Jezus als Koning de opperste heerschappij heeft
over alle aardse en bovennatuurlijke machten, zowel nu
als in alle eeuwigheid.22
Wij ontkennen dat Jezus’ koninkrijk een politiek koninkrijk
van deze wereld was, en wij ontkennen dat alle aardse
heersers aan Hem niet uiteindelijk verantwoording zullen moeten afleggen.

Artikel 23

Wij belijden dat Jezus Christus zal wederkomen in heerlijkheid
om alle mensen te oordelen en eindelijk al Zijn vijanden
zal overwinnen, de dood zal vernietigen en ons zal leiden

Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en
dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht
van God te verschijnen voor ons, en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de
hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf
is. Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden.
Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde
teniet te doen door het offer van Zichzelf. En zoals het voor de mensen beschikt is dat
zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die
eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder
zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid (Heb. 9:24-28). Zie
ook Joh. 1:36; 19:28-30; Hand. 8:32; 1 Kor. 5:7; Heb. 2:17-18; 4:14-16; 7:25; 10:12,26; 1 Pet.
1:19; Op. 5:6, 8, 12-13; 6:1, 16; 7:9-10,14,17; 8:1; 12:11; 13:8, 11; 15:3.
21

Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.
(1 Kor. 15:25). Zie ook Ps. 110; Mat. 28:18-20; Luk. 1:32; 2:11; Hand. 2:25,29,34; 4:25;
13:22,34,36; 15:16; Rom. 1:3; 2 Tim. 2:8; Heb. 4:7; Op. 3:7; 5:5; 22:16.
22
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naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal heersen.23
Wij ontkennen dat Zijn wederkomst plaats vond in het jaar 70
en dat Zijn komst en de begeleidende tekenen slechts als
symbolisch gezien moeten worden.
Artikel 24

Wij belijden dat zij die geloven in de naam van Jezus verwelkomd zullen worden in Zijn eeuwige koninkrijk, maar
dat zij die niet in Jezus geloven voor eeuwig straf zullen
ervaren in de hel.24
Wij ontkennen dat uiteindelijk iedereen zalig zal worden; wij
ontkennen ook dat zij die sterven zonder geloof in Christus geheel en al vernietigd zullen worden.

Artikel 25

Wij belijden dat wanneer Jezus al Zijn vijanden overwonnen zal
hebben, Hij Zijn koninkrijk zal overgeven aan de Vader;
dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde God alles in
allen zal zijn, en dat gelovigen Christus zullen zien van
aangezicht tot aangezicht, aan Hem gelijk gemaakt zullen
worden, en Hem eeuwig mogen genieten.25

En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die
door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden (Hand. 10:42). Zie ook
Joh. 12:48; 14:3; Hand. 7:7; 17:31; 2 Tim. 4:1,8.
23

De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk
verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen
in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de
rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om
te horen, laat hij horen (Mat. 13:41-43). Zie ook Jes. 25:6-9; 65:17-25; 66:21-23; Dan. 7:1314; Mat. 5:29-30; 10:28; 18:8-9; Mark. 9:42-49; Luk. 1:33; 12:5; Joh. 18:36; Kol. 1:13-14; 2 Thes.
1:5-10; 2 Tim. 4:1,18; Heb. 12:28; 2 Pet. 1:11; 2:4; Op. 20:15.
24

Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft
overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.
Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De
laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn
voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen
zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is
uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon
Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat
God alles in allen zal zijn (1 Kor. 15:24-28). Zie ook Jes. 65:17; 66:22; Filip. 2:9-11; 2 Pet.
3:13; 1 Joh. 3:2-3; Op. 21:1-5; 22:1-5.
25
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Wij ontkennen dat deze toekomstige staat alleen maar geestelijk of slechts symbolisch is, of dat er enige andere hoop is
voor de mensheid, of enige andere naam of weg waardoor
de zaligheid gevonden zou kunnen worden, dan in Jezus
Christus alleen.
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