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De ambtelijke bediening van Christus in de gelovigen 
door 

prof. G. Wisse 
 

Voorwoord 
Dit artikel vormt een samenvatting van het boek “De ambtelijke bediening van Christus in de gelovigen” 
door prof. G. Wisse. De hoofdpunten van dit boek zijn kort en bondig omschreven. Aan het eind van het 
artikel zijn de hoofdpunten nogmaals, beknopt en overzichtelijk gerubriceerd, weergegeven. 
In de samenvatting is het boek op de voet gevolgd en zijn de namen van de in het boek genoemde hoofd-
stukjes ongewijzigd overgenomen.  
 

Inleiding 
Om gevallen Adamskinderen met God te verzoenen was een Middelaar en Verlosser noodzakelijk. De enige 
Persoon Die hiertoe bekwaam zou zijn, moest tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens 
zijn. In de Goddelijke Drie-eenheid is de Zoon de tweede Persoon, Die Zich bereid verklaard heeft om als 
Middelaar op te treden. Door God de Vader is Hij daartoe geroepen en gezonden en in de tijd heeft Hij de 
menselijke natuur uit de maagd Maria aangenomen en de Goddelijke natuur behouden.    
 
Christus is de ambtsnaam van de Heere Jezus. In die naam wordt uitgedrukt dat de Zaligmaker in de weg 
van een drievoudige ambtelijke bediening Zijn volk zalig maakt als “Profeet, Priester en Koning”. Onze 
verlossing werd door Hem als Profeet aan ons geopenbaard, als Priester verworven en als Koning toegepast. 
Hij is tot Zijn ambtelijk werk door God de Vader verordineerd en afgezonderd en door de Heilige Geest ge-
zalfd en bekwaam gemaakt. Zijn bijzondere dienst bestond in de verheerlijking van God de Vader en de vol-
komen zaliging van de zondaar. 
Christus bedient het Verbond voorwerpelijk en onderwerpelijk door de uitoefening van de drie ambten. Hij 
doet dit als Middelaar van het Verbond der genade voorwerpelijk VOOR ons bij de Vader en onderwerpelijk 
IN ons door de Heilige Geest. De functionering van de ambten van Christus in een gelovige wordt een gees-
telijke bevinding. De Heilige Geest, Die de kerk sticht en doorwoont, bedient alle heil uit deze functionering 
van de drie ambten van Christus. Alleen door het geloof is dit te aanschouwen en te beleven, als Christus 
één met ons geworden is. 
 
We moeten de weldaden en de Persoon van Christus onderscheiden. De weldaden ontvangen we uit de Per-
soon en alleen in gemeenschap met Hem. De ambtelijke bediening van Christus wordt ervaren in alle drie 
stukken die ter zaligheid gekend moeten worden, namelijk “ellende, verlossing en dankbaarheid”. 
De Heilige Geest past de weldaden van Christus toe door de vertroosting met Christus tot stand te brengen. 
De Heilige Geest is het Die Hem verheerlijkt door Christus en Zijn weldaden aan Zijn volk uit te delen.     
Christus is de Fontein van het levende water en de Heilige Geest brengt dat water tot ons en in ons. De Geest 
Die Christus in de wereld bracht is dezelfde als Die van Christus uitgaat tot de bediening van het heil. Dit 
geestelijk werk vangt aan bij de wedergeboorte. In deze wondere daad van de Heilige Geest maakt Christus 
als het ware plaats voor Zichzelf in ons. De wedergeboorte is nooit los van de ambtelijke bediening van 
Hem als Profeet, Priester en Koning.  
Deze drievoudige bediening kan in een ‘voorwerpelijke’ en een ‘onderwerpelijke’ bediening worden  onder-
scheiden. 
De ‘voorwerpelijke’ bediening heeft met name betrekking op datgene wat Hij vóór ons, tot ons nut doet. Hij 
is de Profeet Die ons God verklaart, de Priester Die Zichzelf voor ons opoffert en de Koning Die ons regeert. 
In de ‘onderwerpelijke’ bediening roept Hij ons inwendig als Profeet. Hij doet dit, door de Heilige Geest,  
krachtdadig en onwederstandelijk. Als Priester stort Hij Zijn liefde uit en als Koning breekt Hij onze tegen-
stand en maakt ons gewillig. 
 
In het leven van de gelovigen wordt dit alles nader uitgewerkt. Dit zal in het vervolg, naar de Schriftuurlijk-
bevindelijke zijde en in lijn met de stukken ellende, verlossing en dankbaarheid, nader worden toegelicht. 
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Het profetisch ambt  
 

De profetische bediening in het stuk der ellende  
Het werk van de Heere Jezus Christus in ons leven is ons te ‘onderwijzen’. Dit hemels onderricht bedient 
Hij in alle drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. Dit geldt ook voor de bediening van het ambt 
van Christus als Priester en als Koning.  
De profetische bediening van Christus in het stuk der ellende werkt Hij door Gods Woord. Dat laat Hij met 
zulk een kracht in ons hart werken dat wij een geheel andere kijk op God krijgen.  
Door het onderwijs uit Gods Woord door de Heilige Geest gaan we God beminnen en krijgen we een walg 
aan onszelf. Als Profeet houdt Christus ons de spiegel van Gods heilige wet voor. Dat doet dus niet Mozes, 
maar Christus. We gaan de wet dan zien als beminnelijk en heilig, krijgen deze lief en willen die onderhou-
den. 
 
Christus leert ons dat de inhoud van de wet is: God volkomen lief te hebben en de naaste als onszelf. We 
leren daardoor God toe te vallen in Zijn eis en in Zijn vonnis. Christus is hier bezig in Zijn diepe ontdekken-
de werk. Hij doet dit als de Profeet, Die de Middelaar is zodat we niet tot wanhoop komen. De ontdekking is 
tot verlossing en zo wordt de ziel ontvankelijk gemaakt voor de balsem uit Gilead. De onderwijzing van 
Mozes is tot verdoemenis en van Christus tot behoudenis. 
Zonder dit verlichtend onderricht kan men het Koninkrijk Gods niet ingaan, ja zelfs niet eens zien. De aard 
en manier van deze onderwijzing is inwendig. Het wil niet zeggen dat verstand en kennis worden uitgescha-
keld. We krijgen juist verlichte ogen des verstands. De verstandelijke kennis wordt geheiligd. 
Het onderricht gaat zo diep, dat wij het buiten verlossing niet meer kunnen uithouden. En dat is juist een 
kenmerk van een ware ontdekking.  
 
De ambtelijke bediening in het stuk der ellende beperkt zich niet tot de eerste dag, of de eerste daad van de 
ware ontdekking. Deze gewichtige zaak wordt al dieper uitgewerkt gedurende heel ons leven. We krijgen 
dan niet slechts te doen met onze ‘zonden’, maar met onze ‘zonde’. We leren dan onze vijandschap steeds 
dieper kennen, naarmate we meer genade hebben ontvangen. We ontdekken steeds meer dat we niet alleen 
een afkeer van de wet hebben, maar ook van het Evangelie. Ja zelfs, dat we een afkeer hebben van de Drie-
enige God. De grootste les die we moeten leren is: Niet God is onbetrouwbaar, maar wij zijn onbetrouwbaar. 
Door het onderwijs van Christus leren we de voorwerpelijke onderwijzing die in Gods Woord tot ons komt, 
met een volkomen hart beamen. Ondanks dat vallen we onszelf elke keer weer tegen als we opnieuw in zon-
den vallen, waarvan we dachten dat dit niet meer zou gebeuren.  
 
Door een gelovige kunnen zelfs zonden worden bedreven die door een ongelovige niet eens bedreven kun-
nen worden. Judas bijvoorbeeld kon wel de Zaligmaker verraden, maar niet verloochenen. Hoe zou je im-
mers iemand kunnen verloochenen waarvan je beweert hem niet te kennen? En Paulus ontving een doorn in 
zijn vlees om te voorkomen dat hij zich op zijn genadestaat zou verheffen.  
De Heere houdt Zich een arm en ellendig volk over, zodat Christus noodzakelijk en dierbaar blijft. We gaan 
dan achterwaarts voorwaarts en door buigen groeien we.   
Door zulk profetisch onderricht zullen we in de rechte verhouding gebracht worden om een tweede licht-
straal uit Christus als Profeet te ontvangen. Nu als Profeet in het werk der verlossing. 
 
De profetische bediening in het stuk der verlossing  
Christus functioneert ook als Profeet in het stuk der verlossing en niet alleen als Priester. Als Profeet maakt 
Hij ons door Zijn Woord de wil van God tot onze verlossing bekend. Hij kondigt door Zijn Geest deze be-
kendmaking af in onze harten en onderwijst ons die verlossingsweg tot onze toe-eigening. De Persoon van 
Christus wordt ons persoonlijk onmisbaar en dierbaar tot rechtvaardigmaking en heiligmaking als de Heilige 
Geest - als de Geest van Christus - ons er van binnen van onderricht. 
Deze inwendige profetische bediening van Christus is onlosmakelijk verbonden aan het Woord. Dat ver-
schaft ons immers de betrouwbare historische kennis van Christus. Bovendien geeft de Heilige Schrift ook 
de betekenis en de waarde van die feiten.  
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Dat wil niet zeggen dat wij in onze blindheid en vijandschap die kennis voor waar aannemen. We hebben 
dan ook meteen al de inwendige bediening van Christus als Profeet nodig, om deze kritische tegenstand in 
ons te overwinnen. Door dit onderwijs leren wij de weg der verlossing eerst recht kennen. Uit onszelf weten 
we niet hoe we verlost moeten worden. De weg der verlossing gaan we goedkeuren en dierbaar achten.  
In de weg die God de Heere heeft uitgedacht, worden Zijn deugden verheerlijkt en de ziel smaakt er de za-
ligheid uit. Nu is het voor ons waar wat de dichter in Psalm 36 zegt: In Uw licht zien wij het licht. 
Hij leert ons verder ook hoe wij op de rechte wijze met Zijn Persoon verenigd moeten worden. Over het al-
gemeen moeten er eerst beletselen en bezwaren opgeruimd worden. Vaak rijst de vraag: Hoe kan ik mij de 
genade van Christus waardig maken? We willen vaak eerst het verbetersysteem toepassen om tot Christus te 
vluchten. We willen dan ‘van slecht beter worden’ in plaats van ‘van dood levend worden’. Als we inzien 
dat we door werken niet verder komen en een Borg nodig hebben, dan volgt een tweede krachtsinspanning, 
namelijk om ons voor Christus waardig te maken.  
 
Nu wil men heimelijk de genade gaan verdienen. Het is vaak een heel proces om te leren dat genade door 
genade ons deel moet worden. Wat hebben wij van die allerhoogste Profeet hiervoor veel onderwijs nodig. 
Het is ons aangeboren om zelf iets te doen. Die werkheiligheid moet uitgeworpen worden. In een verdere 
poging proberen we genade te verdienen. Maar ook van deze beweegoffers moeten we verlost worden. 
We moeten leren uit enkel genade, als een goddeloze, ‘om niet’ gerechtvaardigd te worden. Al onze eigen 
werken zijn als een wegwerpelijk kleed. Christus leert ons dat door, bij het licht van Zijn vlekkeloze heilig-
heid en majesteit, ons te laten zien dat een volkomen vervulling van de gehele wet noodzakelijk is en dat wij 
daar op geen enkele wijze toe in staat zijn. Hij doet ons ervaren dat een ‘verkwikkend’ Bethel nog niet een 
‘vrijsprekend’ Pniël is.  
De Heere Jezus doet dan de ziel uitzien naar Hem als Persoon, door te wijzen op Zijn algenoegzaamheid en 
gewilligheid. Dat doet de ziel soms in verlangen uitroepen: Och werd mijn ziel door U gered. Daar is de 
plaats en het ogenblik dat de Heere het zilveren koord van vrije genade laat afdalen. Hierbij leert God ons 
iets dat we uit onszelf niet kunnen, namelijk ‘geloven’. Het kennen des geloofs wordt dan een ‘vertrouwen’ 
op Hem.  Dan ervaart men dat er kracht van Hem uitgaat, al is er onderscheid in trap en mate. 
 
Tot het profetisch werk van Christus in het stuk der verlossing behoort hetgeen boven beschreven is niet 
slechts bij de aanvang, maar ook bij de voortgang. Het is namelijk een ‘weg’ der verlossing. Voor wat be-
treft de uitwerking, de beleving in de ziel, is er sprake van een verdieping en verheldering van zaken. Chris-
tus leert ons als Profeet bijvoorbeeld dat we uit onze bekering en bekeerdheid niet kunnen leven. De enige 
bron is God in Christus. De bevinding van die zaken komt dan ook uit Christus zelf voort. In de verenging 
des geloofs met Christus ontstaat niet slechts het begin maar ook de verdere ontplooiing en opbloei. Paulus 
zegt (Gal. 2 : 20): Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. 
Het werk dat Christus als Profeet ten uitvoer legt in het stuk der verlossing, is heerlijk en zeer groot. De ziel 
moet steeds uit Hem bediend worden om gefundeerd te worden in het zaligmakende geloof. Dat doet Hij 
allereerst door een weinig hemelse wijn en melk aan hun heilbegerige zielen te schenken. Bij het proeven 
daarvan kunnen de gelovigen uitroepen: O Heere Jezus geef me meer hiervan.  
Als de Heere het nodig oordeelt om ons eens op ‘water en brood’ te zetten, dan doet Hij dat veelal om ons 
ook de ‘kruimkens’ naar waarde te doen schatten. En anderzijds om bij volle porties de hoge waarde hiervan 
te schatten en wij niet de hoogte in zullen gaan. 
 
De profetische bediening in het stuk der dankbaarheid (heiligmaking)  
Johannes 7 : 38 luidt: “Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen 
uit zijn buik vloeien”. Het water uit deze tekst stroomt niet uit Christus, maar uit de buik van hem die in 
Christus gelooft. De Heere Jezus sprak deze woorden op de laatste dag van het Loofhuttenfeest, het feest dat 
herinnerde aan de woestijnreis van de kinderen Israëls en hoe de Heere water uit de rotssteen had doen 
vloeien. Christus verklaart nu deze gebeurtenis als in Hem verwezenlijkt. En wie nu van Hem drinkt, die 
wordt zelf zulk een kruik die uitvloeit. 
De door Christus verworven Heilige Geest maakt ons op onze beurt ook als een opspringende fontein, waar-
uit geestelijke wateren voortvloeien. Allereerst van profetische aard. 
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De gelovige, die profetisch van Christus bediend wordt, ontvangt een aandrang om van die Christus te ge-
tuigen. In de eerste plaats in de zielsontmoeting met Hem Zelf en in Hem met God Drie-enig. Vervolgens 
getuigt ze ook in het midden van de kinderen Gods. De dichter zingt ervan: Komt luistert toe gij Godgezin-
den enz. Tenslotte ontstaat ook de drang om te getuigen naar buiten tot de wereld. Dan brengt men graag een 
goed gerucht van Hem voort, ook tot degenen die buiten zijn.  
 
Als we het profetische werk van Christus nagaan in het hele stuk der dankbaarheid, dan wordt als eerste de 
noodzakelijkheid en het doel van de heiligmaking onderwezen.  
Bovendien de praktijk van de daadwerkelijke beoefening. Alle geestelijke weldaden, ook de heiligmaking, 
komen ons uitsluitend toe uit de Heere Jezus Christus, door het geloof. 
Allereerst onderwijst Christus Zijn volk, door een scherpe wetsprediking, dieper in zijn zondige aard en in-
wendige verdorvenheid. Dat maakt ons meer begerig naar Christus en Zijn gerechtigheid en om van die ver-
dorvenheid verlost te worden. Zo leert Christus haar, om gedurig en meer Zijn zoete gemeenschap te zoe-
ken. Onder de invloed van de Heilige Geest leidt dit tot vermeerdering van het gebedsleven en een stap 
voorwaarts in de weg der heiligmaking. 
 
Een ander deel van de arbeid van Christus betreft opheldering uit het Woord bij donkerheden, verlatingen 
e.d.  We ontvangen dan licht over de aard van de verlatenheid en worden bewaard voor wanhoop. We leren 
de kruimkens van de genade recht te waarderen en Hij zorgt ervoor dat we onze vrijmoedigheid niet weg-
werpen. God legt Zijn volk velerlei druk en kruis op. Hoewel dit voor het vlees niet aangenaam is, is het wel 
nuttig en noodzakelijk. Ook dat leert Christus ons in Zijn profetische bediening. Dat is een moeilijke leer-
school. In het dal van verootmoediging moeten we leren dat we gekastijd worden tot ons nut, opdat we Zij-
ner heiligheid deelachtig zouden worden. Druk is zonder meer nog geen heiliging; het wordt middel tot hei-
ligmaking als de druk aan ons geheiligd wordt door geestelijk onderwijs. Aan onszelf overgelaten komen we 
tot murmurering, opstand en vijandschap. Christus moet ons gewillig maken en onze tegenstand breken. 
 
Het is een grote genade als we het doorlopende onderwerp mogen zijn van de Middelaarsbediening van 
Christus. Dat we het de wijze Salomo mogen nazeggen, zoals hij dat in het Spreukenboek heeft verwoord: 
Gewen u aan de Heere en heb vrede. Dan leven we in een hogere en geestelijke wereld en dat geeft een za-
ligheid van stil zijn, berusting, harmonie en oefening. Kortom dan is het goed nabij God en aan het hart van 
God te verkeren.  
 
Aanvullende opmerkingen  
1. Een zeer bijzonder deel van de bediening van Christus, als Profeet, optredend in het stuk der heiligma-

king, is ons in te leiden in de verborgenheden des heils. In de praktijk wordt door velen de heilsstaat be-
perkt tot hetgeen nodig is om gekend te worden om voor de eeuwigheid gered te zijn. De christelijke re-
ligie bevat echter veel meer aan geestelijke waarden en goederen. De dichter zingt er in Psalm 25 van: 
Die Zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En die schatten zijn niet beperkt tot het ‘mini-
mum’ van: hoe word ik bekeerd of hoe word ik van zonde en schuld bevrijd. Hiermee is bij lange na niet 
alles gezegd aangaande de kennis Gods. Afgedacht van mijn zaligheid in engere zin, hoe belangrijk ook, 
wat een zaligheden ontsluiten zich hier voor mijn geestesoog.  

2. Een tweede belangrijke zaak is de wijze waarop Christus als Profeet werkzaam is in de functionering van 
ons liefdeleven in het stuk van de heiligmaking, dat wil zeggen onze liefde tot God en Zijn geboden. Er 
zal grote eerbied voor Gods geboden ontstaan bij hen waar Christus in de ziel tot heerschappij komt.  
De wet blijft een regel voor geloof en leven in het stuk der dankbaarheid. Gods natuur is met Zijn wet als 
ineen getweernd.  
Christus, als het eeuwige Woord, draagt de wet in Zijn binnenste ingewand. Hij leert ons als Profeet dat 
de wet goed is en dat het een eer en een zaligheid is om naar die wet te leven. Hij leert ons ook dat God 
een gans enig God is, met niets en niemand te vergelijken. Hoe lief heb ik Uw wet. 
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Het priesterlijk ambt 
 

De priesterlijke bediening in het stuk der ellende  
Tot hiertoe hebben wij gehandeld van Christus als Profeet. Hij treedt als Profeet op als ‘onderwijzend’ in het 
stuk der ellende, verlossing en dankbaarheid. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Christus in de genoemde drie stukken werkzaam is als Priester. Het 
priesterlijk ambt omvat drie zaken, namelijk ‘offeren, bidden en zegenen’. In deze drie zaken treedt Hij voor 
Zijn kerk op als haar énige Hogepriester.  
 
Al de weldaden in de genade zijn vrucht van Christus’ borgwerk. In Christus’ priesterwerk vinden zij haar 
middeloorzaak. Zo ook de weldaad van de ‘ontdekking’. Een der eerste beloften uit het genadeverbond is dat 
de Heere een mens er toe brengt om van zichzelf een walg te krijgen. Het is reeds een vrucht van genade als 
een mens zich leert verfoeien voor God. In feite is dit een werk van God de Vader, door de Heilige Geest. 
De Zoon als Borg heeft, in Zijn priesterlijke bediening, hierin echter wel een belangrijke betekenis. Als God 
de Vader een zondaar ontdekt aan zichzelf en hem inleidt in zijn verdoemelijkheid voor God, dan is er toch 
sprake van een ‘genadige’ ontdekking. De zondaar leert het recht van God toevallen, maar deze ontdekking 
spruit voort uit Gods liefde tot behoudenis en niet uit Zijn toorn. En dat is nu een vrucht van het priesterlijke 
werk van Christus, waardoor de zondaar tot de Borg wordt uitgedreven. De ontdekking van de zondaar is 
niet om hem te verteren, maar wel om hem te vernederen en te vertederen. Hij ondergaat deze behandeling 
onderworpen en gewillig. 
 
Deze zielsgestalte wordt veroorzaakt door Christus, Die als Priester hierin openbaar komt. Uit kracht van het 
grote zoenoffer van Christus is dit al een bewijs dat er voor die zondaar reeds betaald is. Als God de zondaar 
tot ontdekking in de vierschaar van het gericht betrekt dan is Christus daarbij tegenwoordig. Hij staat niet 
alleen naast de Rechter, maar ook naast de zondaar. Om die reden wordt deze ontdekking een ‘zalige’ ont-
dekking. Hoewel de ziel hierdoor nog niet verlost is, is het wel een begeerlijke zaak. In de ware ontdekking 
proeft de ziel een ‘zoetigheid’ in de ‘bitterheid’ door de priesterlijke arbeid van de verzoenende Hogepries-
ter.  
 
De priesterlijke bediening in het stuk der verlossing  
Door Christus’ priesterlijke arbeid is de ‘ontdekking’ van de uitverkoren zondaar, door de barmhartigheid 
van God, gericht op de behoudenis  van de ontdekte zondaar. Die zondaar vindt het zalig om voor God door 
schuldbesef getroffen en verslagen te buigen. Er ontstaat een uitzien naar Christus. En dat is een kenmer-
kend verschijnsel als er sprake is van echt genadewerk. Er is namelijk in dit opzicht veel namaak. Er kan in 
een ontdekking zielsbenauwdheid zijn zonder dat dit zaligmakend is. 
 
Algemene werkzaamheden van de Heilige Geest kunnen ver gaan, zonder behoudende genade. Dat we daar 
toch niet lichtvaardig een grond van maken. Zonder meer is dit niet genoeg. Bij een ware ontdekking wordt 
van zulke dingen niet haastig een grond gemaakt, maar veeleer uitgeroepen: O Heere, ontdek mij als er bij 
mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. De diepste ontdekking wist niet één zondevlek uit 
en breekt niet één zondelust. 
 
Als de ontdekking een vrucht is van het genadewerk van de Heilige Geest, dan zal er een uitzien ontstaan 
om van die ellende op de rechte manier af te komen. In het stuk der ellende kan een mens bekommerd zijn 
over de ellendekennis, maar de priesterlijke bediening van Christus werkt bovendien een bekommernis in 
het stuk der verlossing. De zondaar wordt dan begerig om verlost te worden. En dat is een ‘wonder’ dat al-
leen door God-drieenig tot stand gebracht wordt.              
Christus is hierbij als Priester tegenwoordig, anders zou  de ontdekte zondaar in wanhoop verzinken. In de 
vierschaar van God de Vader treedt Christus als Priester op en leert de zondaar bidden: Is er enig middel om 
die straf te ontgaan en tot genade te komen? Let wel: De verlossingsbekommering werkt niet alleen een be-
geerte om de straf te ontgaan, maar tevens om weer tot genade te komen. Door de Heilige Geest wordt be-
werkt dat de ontdekte zondaar niet uit zijn ontdekking kan leven, maar als hij kan roemen dat God zijn deel 
is geworden. Hoe krijgt de zondaar nu deel aan die verlossing? 
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Dat is het werk van de Heilige Geest, die als de uitdeler van de vruchten van Christus’ priesterlijk werk 
Christus tot de ziel brengt en met Hem verenigt. De catechismus noemt dit het ingelijfd worden in Christus. 
Om te beginnen ziet de ziel dan haar eigen walgelijkheid. Dat doet haar uitroepen: Ik ben krank van liefde 
naar de Heere Jezus. Ze ervaart Zijn gemis. Dan maakt de Heere Zelf ruimte en wordt Christus noodzakelijk 
en dierbaar. De Heilige Geest bindt dit ‘aanbod’ al sterker op de ziel. 
Tenslotte is de ziel zodanig ingewonnen dat ze zich op Zijn Woord laat zakken en zinken en haar ‘jawoord’ 
geeft op Zijn heilig aanzoek.   
 
Het vluchten tot Christus ontstaat niet uit de ellendekennis in de eerste plaats, maar door de trekkende liefde 
van Christus. Hij komt Avondmaal met de zondaar houden, waarbij de bruid mag uitroepen: “Kus de Zoon” 
(door het geloof) en “Hij kusse mij met de kussingen van Zijn mond” (vanwege de liefde). En dat gebeurt in 
deze volgorde! Het gaat in de priesterlijke bediening van Christus in de eerste plaats om de ‘Persoon’ en in 
mindere mate om de weldaden van Hem. De gemeenschap en vereniging met Christus heeft onder meer de 
volgende bijzondere karaktereigenschappen: 
a. Christus en de gelovige behouden beiden hun eigen zelfstandige persoonlijkheid en worden niet ver-

mengd. Desondanks worden beiden zodanig verenigd dat de gelovige uit Christus leeft. 
b. De gelovigen worden geheel, dat is met lichaam en ziel, het eigendom van Christus. En Hij wordt ge-

heel, als Profeet, Priester en Koning, hun eigendom tot een volkomen verlossing. 
c. Er is sprake van een zeer intieme, innige en nauwe vereniging. Er kan niets tussenkomen of het leven 

wordt geschaad. En dat kan de gelovige, als ze op haar plaats is, niet verdragen. 
d. Het is een onverbrekelijke gemeenschap. Dat de gemeenschap niet kan worden verbroken is niet een 

prestatie van de mens. Christus houdt het in stand als Priester in eeuwigheid voor Zijn volk!  
 
De priesterlijke bediening in het stuk der dankbaarheid (heiligmaking)  
Christus is als Priester niet alleen werkzaam in het stuk der ‘ellende’ (ontdekking) en in het stuk der ‘verlos-
sing’, maar Hij werkt als Priester ook in ons in het stuk der ‘dankbaarheid’. Nadat Hij de ziel als Priester 
heeft ‘verlost’, gaat Hij van die ziel een ‘heiligdom’ voor God maken (in het stuk der dankbaarheid’).   
 
In de tempel stond naast het brandofferaltaar ook het reukofferaltaar. Op het brandofferaltaar werd het voor 
de zonde geslachte dier geofferd. Van de kolen van dat altaar werd een deel op het reukofferaltaar gebracht. 
Dat stelde voor dat de heiligmaking ontstaat op de grondslag der verzoening aan en van de verzoening met 
God. Het reukoffer kan eerst worden ontstoken nadat er verzoening door voldoening is ontstaan. De verloste 
ziel ontsteekt overigens niet alleen het dankoffer vanwege haar ‘gered-zijn’, maar bovendien is dit dankoffer 
een verheerlijking van God om Zijns zelfs wil.  
Een schuldoffer op het brandofferaltaar wordt gebracht aan een God Die nog niet is voldaan. Een dankoffer 
op het reukofferaltaar wordt gebracht aan een God Dis is voldaan. 
 
Dit alles wordt in Jesaja 6 op een treffende wijze uitgebeeld. Jesaja staat voor de troon van Christus en hoort 
de heilige engelen het driemaal heilige voor de majesteitelijke troon uitroepen. In zielsontroering roept Jesa-
ja uit: Wee mij! Waarom roept hij dit uit? Jesaja was er van overtuigd dat die hemelse lofprijzing van die 
heerlijke Christus, door de aarde beantwoord moest worden. Hij besefte bovendien dat hij daartoe met zijn 
onreine lippen niet in staat was. Door Gods genade vloog een van de serafs tot hem en raakte zijn lippen aan 
met een kool die hij van het brandofferaltaar genomen had. Zo werd de heiligmaking op grond van de recht-
vaardigmaking tot stand gebracht. 
 
In een andere vergelijking, beschreven in Nehemia 13, wordt ons dit nog eens op een andere wijze voorge-
steld. In dit Schriftgedeelte wordt ons de geschiedenis van Tobia, de Ammonietische knecht,  beschreven die 
een kamer in de tempel had weten te bemachtigen om daar te wonen. De hogepriester had die kamer voor 
Tobia laten ontruimen. Die kamer was voorheen in gebruik als bergplaats voor het spijsoffer, de wierook, de 
vaten en verder alles wat voor de offerdienst bestemd was. Deze geschiedenis geeft ons een helder voor-
beeld van wat in geestelijke zin ook in de ziel gebeurt, onder de priesterlijke bediening van Christus. De 
verraderlijke Tobia kan wel eens tijdelijk beslag leggen op een van de ‘tempelkamers’ van ons hart. De hei-
lige dingen moeten dan wel eens wijken voor het ‘huisraad’ van Tobia.  
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Als dan echter de grote Nehemia Zijn rechten laat gelden dan wordt al het huisraad van Tobia uitgeworpen. 
En niet alleen dat, maar de kamer krijgt ook een extra ‘schoonmaakbeurt’. Dat houdt in dat de kamer gerei-
nigd wordt. Alle sporen van een verkeerd gebruik moeten uitgewist worden. Het is niet voldoende dat de 
zonde zelf wordt nageleten, maar door de verborgen gemeenschap met Christus wordt ook de inwendige 
kracht van de godzaligheid , die door de zonde verzwakt was, weer versterkt. Dit is te vergelijken met een 
patiënt, die met goed gevolg een operatie heeft ondergaan en soms nog een kuur moet ondergaan om weer 
helemaal de ‘oude’ te worden. 
Na de reiniging van de ‘tempelkamer’ moet daarin ook weer het spijsoffer en de wierook worden terugge-
bracht. Het spijsoffer was een beeld van de verbondsgemeenschap met de Heere. De wierook symboliseert 
de liefdeband van Christus tot Zijn kind en van Zijn kind tot Christus door hetgeen God Zelf er heeft inge-
legd.  
 
Het is indroevig als zo’n ziele-kamer, al is het ook tijdelijk, door een of andere Tobia in beslag wordt geno-
men. Het is echter intens heerlijk dat de grote Nehemia altijd weer Zijn rechten komt hernemen. 
Hij zorgt er steeds weer voor dat de kamer opnieuw in orde wordt gebracht.  
Van Christus als Priester gaan er in het stuk der dankbaarheid invloeden uit die de ziel als met Zijn bloed en 
Geest verlevendigen en doen opbloeien. Dan bidt de Bruid dat de Noordenwind en de Zuidenwind de hof 
mogen doorwaaien. Alles wat tot de liefde en haar werking behoort, staat met de priesterlijke bediening van 
Christus in verband. 
 
In de heiligmaking worden we meer en meer met Christus verbonden. Hieruit vloeien in hoofdzaak twee 
zaken voort, namelijk:  
a. negatief, een liefde-afkeer van de zonde, dat wil zeggen een afkeer die vrucht is van de liefdesgemeen-

schap met Christus; 
b. positief, een liefde-offerande van zichzelf tot een levend dankoffer Gods, dus de godsdienst in de prak-

tijk. 
 

Door de priesterlijke bediening van Christus wordt de gelovige soms zó in de liefde Gods ingeleid, dat er 
een heimwee naar de hemel ontstaat om het liefdeleven geheel te kunnen uitleven en bevredigen. 
Om onze oude natuur te doden is het nodig om één plant met Christus te worden. Er is dan geen sprake van 
het doden van een of andere zonde, b.v. een boezemzonde, maar ál wat zonde is. Dan gaat alles wat niet van 
Christus is, ten onder. Waar Christus inkomt, sterft de zonde dan.  
De ‘Priester’ Christus kruisigt ons dan met Hem, en doet ons één plant worden met Hem in de gelijkmaking 
van Zijn dood, tot een gelijkmaking mede in Zijn wederopstanding. Zo maakt Christus als Priester, priesters 
Gods van al Zijn volk.  
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Het koninklijk ambt 
 

De koninklijke bediening in het stuk der ellende  
Het laatste deel handelt over het werk dat Christus als Koning uitoefent in de ziel van Gods gunstgenoten. In 
dit deel volgt een uiteenzetting wat Hij als Koning doet in elk van de stukken ‘ellende, verlossing en dank-
baarheid’. De ambtelijke bediening van Christus vindt zijn bekroning in Zijn Koningschap. Zowel Zijn pro-
fetische onderwijzing als Zijn priesterlijke verzoening leiden tot de koninklijke heerschappij over Zijn volk. 
Als Koning zal Hij Zijn volk moeten beschermen en bewaren om ze  eenmaal onder Zijn leiding in het 
nieuwe Jeruzalem te brengen. Hoe dierbaar Christus’ borgwerk ook is, we moeten nooit vergeten dat dit het 
middel is om tot deze heerlijkheidstoestand te komen. Meer en meer wordt een vragen naar Christus als Ko-
ning geboren, als onmisbaar om te regeren en te leiden.  
Tussen de drie ambten van Christus mag wel onderscheid, maar geen scheiding worden gemaakt. Geen van 
de drie kan worden gemist. Er is geen tijdsorde, zodat we ze bijvoorbeeld  alle drie een poos zouden hebben. 
Ze zijn inéén geschakeld! Er kan beter van een zakenorde dan van een tijdsorde worden gesproken. Wel kan 
gezegd worden dat het ene of het andere ambt meer op de voorgrond treedt. 
 
De bearbeide zondaar is een tegenstander van het ontdekkende werk van Gods Geest. Christus moet in Zijn 
koninklijke bediening die tegenstand en vijandschap overwinnen en breken. Dat doet Hij echter op een 
waardige koninklijke wijze. Hij zal de zondaar, weliswaar onwederstandelijk maar niet grimmig of bitter, op 
een zoete wijze ombuigen. Uiteindelijk legt de zondaar de wapens aan Christus’ voeten en concludeert: Gij 
hebt mij overmocht. Hij valt God toe en buigt onder het recht.  Dit is geen eenmalige zaak, maar moet bij 
een diepere ontdekking telkens herhaald worden. En daartegen komt steeds weer de vijandschap naar boven, 
waartegen Christus in Zijn koninklijke bediening moet optreden. Steeds meer moet worden ingeleefd dat 
van onszelf niets is te verwachten, maar dat we alles van God moeten verwachten. Met zalige aandoening 
zal de ziel Hem uiteindelijk te voet vallen en Hem aanbidden dat Hij als Koning het ontdekkend werk heeft 
doorgezet. 
 
De catechismus leert ons dat Christus Zijn kinderen uit alle geweld des duivels verlost heeft. Door onze val 
in het paradijs hebben we ons aan de satan overgegeven en hem vergunning verleend om ons in zijn macht 
te houden en als slaven der zonde te doen leven.  
Christus moet ons, door Zijn verkregen recht op ons, bevrijden van die macht van de satan.  Dat is een strijd 
op leven en dood, want de satan laat zijn prooi niet gemakkelijk los. We moeten de satan onze dienst radi-
caal opzeggen en met de koorden van zelfveroordeling om de hals in Gods handen vallen. Ook in dit werk 
der ontdekking oefent Christus als Koning Zijn regeermacht uit in het bevrijden uit satans tirannie en om 
haar te bezitten tot een eeuwig eigendom.   
In dit ontdekkingswerk maakt Christus ons gewillig tot deze geestelijke operatie. Hij treedt op met een zo 
grote liefde- overmacht dat wij er op een zeer beminnelijke manier voor worden ingewonnen.   
 
In natuurlijk opzicht kunnen bij mensen z.g. ‘verborgen complexen’ aanwezig zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld 
minder gunstige of onaangename gebeurtenissen zijn, die in het verleden hebben plaatsgevonden. Aan deze 
zaken, die zonder een goede oplossing zijn ‘weggewerkt’ willen we liever niet herinnerd worden.  
Uit deze complexen kunnen ziels- en lichaamsproblemen ontstaan. Soms zelfs buiten ons gewone bewust-
zijn om. Als zulke verdrongen complexen tot de bewustheidssfeer worden gebracht, dan kan dit verlichting 
of soms zelfs genezing van de ‘zielsziekte’ geven. 
In geestelijke zin kan er van iets soortgelijks sprake zijn. Diep verborgen kan er onbewust iets ‘zitten’ dat 
wij verdrongen hebben, maar voor de Heere geopenbaard moet worden. In Psalm 139 wordt in deze situatie 
gesproken van verborgen zonden en schadelijke wegen. Ook tegen het openbaar maken hiervan zijn wij gro-
te tegenstanders. Dan moet Christus ingrijpen in Zijn koninklijke bevoegdheid om als Koning de tegenstand 
te breken, genezing te schenken en te leiden op de eeuwige weg.  
 
De koninklijke bediening in het stuk der verlossing  
In het stuk der verlossing treedt Christus als Priester bijzonder op de voorgrond. Toch mag ook Zijn konin-
klijke bediening niet uit het oog worden verloren. Zijn volk moet verlost worden uit alle geweld des duivels 
en eigendom worden van de Heere Jezus Christus. Dat vindt plaats in Zijn koninklijke bediening. 
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Christus treedt hierbij op als Koning uit de kracht van Zijn opstanding. De verwerving van de geestelijke 
weldaden is te danken aan Zijn lijden en sterven, maar aan Zijn opstanding is het te danken dat Hij de ver-
worven weldaden kan en mag uitdelen. Hij is als verlosser bevoegd om ons tot kinderen van God te maken. 
De opgestane Zaligmaker is de Kurios, de wettige eigenaar en gebieder. Als de verheerlijkte levensvorst zet 
Hij in de hemel Zijn werk voort.   
   
In het stuk der Verlossing moet Hij Zijn koninklijke heerschappij gebruiken om alle tegenstand in ons, tegen 
het wonder om verlost te worden, te breken. Niet alleen zijn we tegenstanders van onze ontdekking, maar 
eveneens van onze verlossing. De grootste tegenstander is het ‘ongeloof’, ongeacht of dit ‘goddeloos’ of 
‘vroom’ ongeloof is. Christus moet als Koning heersen, het ongeloof uitwerpen en het geloof laten triomfe-
ren.  
Het is en grote overwinning van Christus als Hij het geloof laat doorbreken. 
 
Het werk van Christus is niet alleen negatief maar ook positief. Hij breekt niet alleen onze tegenstand, maar 
Hij bouwt ook de beleving van verlossing in ons.  
In onze verlossing is de rechtvaardigmaking (vergeving van zonden – vrijspraak van schuld en straf – recht 
op het eeuwige leven) een centraal en buitengewoon belangrijk element. De uitspraak van de rechtvaardig-
making berust bij God en in het bijzonder bij de Heilige Geest. Toch neemt Christus hierbij ook een belang-
rijke plaats in. Niet alleen als Priester, maar ook als Koning. In de rechtvaardigmaking worden we niet al-
leen vrijgesproken misdadigers, maar worden we ook tot kinderen Gods aangenomen. We waren oorspron-
kelijk onderdanen van satan, maar Christus bevrijdt ons uit zijn macht en maakt ons door Zijn koninklijke 
heerschappij onderdanen van God en Christus. We worden dan een eigen volk, onder een eigen koning en 
met een eigen wet. Het is of de één of de Ander. Christus zorgt in Zijn koningschap niet alleen voor de ver-
lossing, maar tevens voor de handhaving daarvan. Hij beschut en bewaart. 
 
De bewaring door Christus betekent niet dat de kerk geen vervolging en druk ondervindt. Deze drukwegen 
moeten meewerken om hen in de praktijk meer onderdanen van de Koning te doen worden. Druk- en kruis-
wegen zijn echter niet in staat om ons te scheiden van de liefde in Christus. Dat is dan overigens niet aan 
onszelf te danken, maar aan de koninklijke heerschappij van Christus. Hoe meer Christus Zijn rechten als 
Koning laat gelden, hoe meer wij gewillig gemaakt worden om onder Zijn banier op te trekken. 
 
Met dit alles is de verlossing nog niet voltooid. De verlossing van de ziel is, na de rechtvaardigmaking en de 
aanvankelijke heiligmaking, bij lange na nog niet de volle verlossing. Als God ons begenadigd heeft, zijn we 
wel kinderen Gods, ja zelfs tot koningen en priesters geworden. De volle openbaring daarvan zal eerst we-
zen als Christus zal wederkomen en zij met Hem als koningen zullen heersen tot in alle eeuwigheid. Dan 
zijn alle vijanden verdwenen en alle geweld des doods en des duivels voorgoed vernietigd. Ook de laatste 
vijand is dan teniet gedaan, de dood in al zijn wezen en omvang. 
 
De verlossing van ons lichaam is het eindpunt, maar de zielsverlossing in het stervensuur kan heel aangrij-
pend zijn. Als het uur van ‘ontbonden worden’ komt, van ziele-hemelvaart, dan moet de Koning nog één-
maal Zijn macht in de schaal werpen, haar ten goede. De satan laat dit kind van God, waarin hij ziet dat hij 
haar nu voorgoed kwijt raakt, niet zomaar los. Hij weet dat hij nog maar een zeer kleine tijd heeft en hij zal 
niet nalaten om hem nog zoveel mogelijk te bestrijden. En in die laatste strijd zal Christus als Koning het 
laatste woord spreken. Bij het naderen van de dood zal Hij volkomen uitkomst schenken. 
 
De koninklijke bediening in het stuk der dankbaarheid (heiligmaking) 
Dit laatste gedeelte handelt over wat Christus als Koning doet in het stuk der dankbaarheid of onze heilig-
making. Hierin bereikt Christus het hoogtepunt van zijn bediening ‘in’ ons. Hier zal duidelijk uitkomen dat 
we in de beoefening der genade niet onszelf zijn, maar van een Ander, Die Zijn bevoegdheid en gezag over 
en op ons zal laten gelden. In onze geloofsoefening met God de Heere komt het voornamelijk aan op ‘ge-
hoorzaamheid’. De erepositie van de mens in het paradijs, in zijn verhouding tot de Heere, was immers ook 
om Hem gehoorzaamheid te brengen? Bij Christus is het niet anders. Hij moest lijdelijke en dadelijke ge-
hoorzaamheid aan de Vader brengen. Het is een grote en heerlijke taak om God te brengen waar Hij recht op 
heeft. Gehoorzaamheid is dan ook een ademtocht naar God. 
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De dienst van God in gemeenschap met Hem, zijn we in het paradijs door de ongehoorzaamheid verloren. 
Dit is voor de uitverkoren kerk door Christus weer hersteld. Er ontstond daardoor geen nieuwe, voorheen 
onbekende godsdienst, maar een godsdienst met een meerdere inhoud, omdat in het paradijs geen Christus 
bekend was. De christelijke godsdienst heeft Christus als middelpunt, maar het eindpunt blijft de Drie-enige 
God, zoals het ook bij de schepping was. We moeten dus nu niet, in plaats van God, Christus gaan eren en 
dienen, maar we moeten door Christus tot de Vader gaan. 
 
De eretaak van Christus was om, als Ambtsdrager van de Drie-enige God, voor de eer van de Vader te zor-
gen. Daartoe moest Hij als Koning zo zijn kerk oefenen dat ook de kerk zal toekomen aan het dienen van 
God. Hij doet dit Koninklijk dat wil zeggen niet met dwang of geweld maar door het gewillig en bereid ma-
ken om God zijn Koning te eren.   
In Zijn rechtsbevoegdheid treedt Christus op als Koning in onze heiligmaking. Hij zal de lust tot de zonde in 
ons breken en onze hartstochten tot bedaren brengen en regeren. Hij zal ons de rechten en inzettingen Gods  
- Die Hij als Profeet reeds leerde - doen beleven, door ons onder Zijn banier te doen optrekken. Dat werkt 
Hij door de krachtige invloeden van Zijn Geest. 
Hij breekt de tegenstand om het gebod op te volgen. Verder vuurt Hij ook aan om de geboden te betrachten 
uit verbondenheid aan Hem als Koning. Het wordt dus: ‘Nee tegen de zonde – ja tegen God’.  
 
Christus onderwijst niet alleen tot de heilige oorlog, maar Hij doet ons de geestelijke wapenrusting ook aan. 
De koninklijke bediening van Christus duurt ons gehele leven. Als wij verslappen dan worden we liefdevol 
door Hem weer aangemoedigd. Steeds wordt het onze afgebroken en Hij stelt Zich aan als de lieflijke en 
beminnelijke om Hem gehoorzaam te zijn.  
Met name in tijden van vervolging verbindt Hij Zijn kerk vaak zo nauw aan Zichzelf dat Hij ze opwekt tot 
een allesbeheersend respect voor Hem, zodat de gelovige bereid is om voor Hem zelfs de dood in te gaan. 
 
De eindglorie van Christus’ ambtelijke bediening in Zijn volk is dat de strijdende kerk veel gelijkenis ver-
toont met de triomferende kerk. Van de laatstgenoemde kerk hoort Johannes op Patmos zingen: Gij hebt ons 
gemaakt tot koningen en priesters.  
Koning: Drager van het gezag Gods. De heerschappij wordt van boven geoefend (door Christus) over wat 
beneden is (Zijn volk). Priester: Het schepsel treedt op (als offeraar) om God te huldigen. 
Het gezag waarmee God Christus als Koning heeft bekleed, heeft Hij als Priester geëerd. Christus maakt 
Zijn volk gelijkvormig aan Zichzelf (dus ‘koningen’ en ‘priesters). 
Als koning ontvangen we van boven (bekwaammaking). Als priester geven we naar boven (dankbaarheid).  
 
Door het offer van de grote Ambtsdrager heeft Hij de verlossing verworven voor Zijn volk. Daardoor is de 
Drie-enige God op het hoogst verheerlijkt, door Zijn herstelde beeld ‘de Mens’. De verloste kerk zal een-
maal de grote spiegel zijn waarin God Zijn beeld weerkaatst zal zien. 
Christus zal de bruid zonder vlek of rimpel aan de Vader voorstellen. En dan zullen ze het beeld van de 
Bruidegom vertonen. Het zijn dan ten volle ambtsdragers, dat wil zeggen koningen en priesters, waarin het 
profeet-zijn vanzelfsprekend is ingesloten 
 
De koningin van Scheba constateerde, toen ze Salomo had ontmoet in al zijn rijkdom, wijsheid en heerlijk-
heid, dat er geen geest meer in haar was. Hetzelfde zal eenmaal daarboven worden geconstateerd door de 
verloste Bruid, als ze in de gelukzaligheid van des Konings heerlijkheid zal zijn ingegaan. 
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Naschrift 
 

Met de laatste opmerkingen van het vorige hoofdstuk is in feite de beschrijving van de samenvatting van het 
boek ‘De ambtelijke bediening van Christus in de gelovigen’ afgerond. Toch volgen na het laatste hoofdstuk 
nog enkele bijlagen. 
Enerzijds zijn in de bijlagen de hoofdpunten van het boek nog eens kort, bondig en overzichtelijk gerubri-
ceerd, weergegeven. Anderzijds zijn in een tweetal gedichten de toestand van de gelovigen en een beschrij-
ving van de ambtelijke bediening van Christus beschreven.   
 
In de eerste bijlage is omschreven op welke wijze Christus in Zijn drievoudige ambtelijke bediening van 
‘Profeet, Priester en Koning’ in Zijn gelovigen werkt, overeenkomstig de ‘drie stukken’ van de Heidelbergse 
Catechismus, namelijk ‘ellende – verlossing – dankbaarheid (heiligmaking)’. Achtereenvolgens wordt om-
schreven hoe in het stuk der ‘ellende’, in het stuk der ‘verlossing’ en in het stuk der ‘dankbaarheid (heilig-
making)’ de drievoudige ambtelijke bediening wordt gerealiseerd. 
 
In de tweede bijlage is op een soortgelijke wijze omschreven hoe Christus, overeenkomstig elk van de ge-
noemde ‘drie stukken’, in de gelovigen werkt in Zijn drievoudige ambtelijke bediening. In dit overzicht 
wordt achtereenvolgens omschreven hoe de drievoudige ambtelijke bediening wordt gerealiseerd in elk van 
de ‘drie stukken’ ellende, verlossing en dankbaarheid (heiligmaking).   
 
De derde bijlage omschrijft een gelovige, zoals die wordt gevormd door de ambtelijke bediening van Chris-
tus. Hij wordt dan namelijk ‘van alles tot niets’ en God wordt ‘van niets tot alles’.   
 
In de laatste bijlage is in dichtvorm de ambtelijke bediening van Christus beschreven.  
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De “profetische bediening” in de drie stukken 
ellende  -  verlossing  -  dankbaarheid 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

 
In het stuk der ellende 
Door de profetische bediening van Christus in het stuk der ellende ontvangen we onderwijs uit Gods 
Woord en met name uit Gods wet. Als Profeet houdt Hij - en dus niet Mozes - ons de spiegel van Gods 
heilige wet voor.  
Door dit onderwijs ontvangen we Godskennis en zelfkennis. We leren God steeds hoger achten en ons-
zelf steeds meer tegenvallen.  
De ambtelijke bediening in het stuk der ellende wordt al dieper uitgewerkt en omvat ons hele leven.  
 
In het stuk der verlossing 
Christus functioneert ook als Profeet in het stuk der verlossing en niet alleen als Priester.  
Als Profeet maakt Hij ons door Zijn Woord der wil van God tot onze verlossing bekend. Deze inwen-
dige profetische bediening van Christus is onlosmakelijk verbonden aan het Woord. Dat verschaft ons 
de betrouwbare historische kennis van Christus en geeft ook de betekenis en de waarde van die feiten.  
De inwendige bediening van Christus als Profeet is nodig om onze kritische tegenstand en vijandschap 
te overwinnen en ons de weg der verlossing recht te leren.  
Christus leert ons verder hoe wij op de rechte wijze met Zijn Persoon verenigd moeten worden. We 
moeten leren uit enkel genade, als een goddeloze, ‘om niet’ gerechtvaardigd te worden.  
De ziel moet steeds uit Hem bediend worden om gefundeerd te worden in het zaligmakende geloof. 
 
In het stuk der dankbaarheid (heiligmaking) 
De door Christus verworven Heilige Geest maakt een gelovige als een opspringende fontein, waaruit 
geestelijke wateren voortvloeien. Hij ontvangt een aandrang om van die Christus te getuigen.  
Allereerst in de zielsontmoetingen met God Drie-enig. Vervolgens in het midden van Gods kinderen 
en tenslotte tot degenen die buiten zijn. 
Christus onderwijst in de eerste plaats omtrent de noodzakelijkheid en het doel van de heiligmaking. 
Verder ook over de praktijk aangaande de beoefening.  
Over donkerheden en verlatingen geeft Hij opheldering en eveneens over het nut van druk- en kruis-
wegen.  
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De “priesterlijke bediening” in de drie stukken 
ellende  -  verlossing  -  dankbaarheid 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
In het stuk der ellende 
Al de weldaden in de genade zijn vrucht van Christus’ borgwerk. In Christus’ priesterlijk werk vinden 
zij haar middeloorzaak. Zo ook de weldaad van de ‘ontdekking’.  
God de Vader brengt, door de Heilige Geest, de mens ertoe om van zichzelf een walg te krijgen en zich 
te verfoeien voor God. De Zoon als Borg heeft, in Zijn priesterlijke bediening, hierin echter wel een 
belangrijke betekenis. Daarom kan er sprake zijn van een ‘genadige’ ontdekking. Door het priesterlijke 
werk van Christus wordt de zondaar tot de Borg uitgedreven.  
De ontdekking van de zondaar is dan ook niet om hem te verteren, maar wel om hem te vernederen en 
te vertederen. Als de zondaar in de vierschaar van het gericht betrokken wordt, dan is Christus daarbij 
tegenwoordig. Hij staat niet alleen naast de Rechter, maar ook naast de zondaar. Om die reden wordt 
deze ontdekking een ‘zalige’ ontdekking.  
 
In het stuk der verlossing 
Door Christus’ priesterlijke arbeid is de ‘ontdekking’ van de uitverkoren zondaar gericht op zijn behou-
denis. Er ontstaat een uitzien naar Christus en een begeerte om verlost te worden. 
In de vierschaar van God de Vader treedt Christus als Priester op en leert de zondaar bidden: Is er enig 
middel om die straf te ontgaan en tot genade te komen? Let wel: Er is niet alleen een begeerte om de 
straf te ontgaan, maar tevens om weer tot genade te komen. De ontdekte zondaar kan pas roemen als 
God zijn deel is geworden. Hoe krijgt de zondaar nu deel aan die verlossing? 
Dat is het werk van de Heilige Geest, die de ziel met Hem verenigt. De catechismus noemt dit het inge-
lijfd worden in Christus. Ondanks dat de ziel haar eigen walgelijkheid ziet, gaat ze toch uitroepen: Ik 
ben krank van liefde naar de Heere Jezus. Ze ervaart Zijn gemis. Dan maakt de Heere Zelf ruimte en 
wordt Christus noodzakelijk en dierbaar. Tenslotte laat de ziel zich op Zijn Woord zakken en zinken en 
geeft haar ‘jawoord’ op Zijn heilig aanzoek.   
Het gaat in de priesterlijke bediening van Christus in de eerste plaats om de ‘Persoon’ en in mindere 
mate om de weldaden van Hem. Enkele eigenschappen van de gemeenschap met Christus zijn: 
- Christus en de gelovige behouden beiden hun eigen zelfstandige persoonlijkheid 
- De gelovigen worden geheel, dat is met lichaam en ziel, het eigendom van Christus 
- Er is sprake van een zeer intieme, innige en nauwe vereniging 
- Het is een onverbrekelijke gemeenschap, die door Christus in stand wordt gehouden. 
 
In het stuk der dankbaarheid (heiligmaking) 
Christus als Priester maakt van Zijn kinderen, nadat Hij hen heeft verlost, een ‘heiligdom’ voor God. In 
de tempel werd een deel van de kolen van het brandofferaltaar (waarop het voor de zonde geslachte dier 
werd geofferd) op het reukofferaltaar gebracht. Dat stelde voor dat de heiligmaking ontstaat op de 
grondslag der verzoening aan en van de verzoening met God. Het reukoffer kan eerst worden ontstoken 
nadat er verzoening door voldoening is ontstaan. 
Een schuldoffer op het brandofferaltaar wordt gebracht aan een God Die nog niet is voldaan. Een dank-
offer op het reukofferaltaar wordt gebracht aan een God Dis is voldaan. 
Een verachtering in de genade wordt vergeleken met Tobia, de Ammonitische knecht, die ter woning 
een kamer in de tempel had weten te bemachtigen. Hij werd met al zijn spullen door Nehemia verwij-
derd. De meerdere Nehemia moet op dezelfde wijze het hart weer reinigen. Het is indroevig als ‘Tobia’ 
steeds weer terugkeert, maar heerlijk als de grote Nehemia – Christus als Priester – weer orde op zaken 
stelt. Gods kinderen worden steeds meer aan Christus verbonden en krijgen een liefde-afkeer van de 
zonde en brengen God een liefde-offer als dankoffer.   
Waar Christus inkomt, sterft de zonde. De ‘priester’ Christus kruisigt ons dan met Hem, en maakt ons 
één plant met Hem in de gelijkmaking van Zijn dood, tot een gelijkmaking mede in Zijn wederopstan-
ding. Zo maakt Christus als Priester, priesters Gods van al Zijn volk. 
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De “koninklijke bediening” in de drie stukken 
ellende  -  verlossing  -  dankbaarheid 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
In het stuk der ellende 
De ambtelijke bediening van Christus vindt zijn bekroning in Zijn Koningschap. Zijn profetische on-
derwijzing en Zijn priesterlijke verzoening leiden tot de koninklijke heerschappij over Zijn volk.  
Als Koning moet Hij Zijn volk beschermen en bewaren om ze  eenmaal in het nieuwe Jeruzalem te 
brengen. Geen van de drie ambten van Christus kan worden gemist.  
De bearbeide zondaar is een tegenstander van het ontdekkende werk van Gods Geest. Christus moet in 
Zijn koninklijke bediening die tegenstand en vijandschap overwinnen en breken. Hij doet dit onwe-
derstandelijk, maar op een waardige koninklijke wijze. Dit is geen eenmalige zaak, maar moet bij een 
diepere ontdekking telkens herhaald worden. En telkens komt de vijandschap weer boven, waartegen 
Christus in Zijn koninklijke bediening moet optreden.  
Christus moet ons bevrijden van de macht van de satan en ons verlossen uit alle geweld des duivels.  
Dat is een strijd op leven en dood, want de satan laat zijn prooi niet gemakkelijk los. We moeten de 
satan onze dienst radicaal opzeggen en in Gods handen vallen. Ook in dit ontdekkingswerk moet Chris-
tus ons gewillig maken.  
Bij een ontdekte zondaar kan er onbewust iets ‘zitten’ dat verdrongen is, maar voor de Heere geopen-
baard moet worden. Psalm 139 spreekt van  verborgen zonden en schadelijke wegen. Ook hier moet 
Christus in Zijn koninklijke bevoegdheid de tegenstand breken en genezing schenken.  
 
In het stuk der verlossing 
In het stuk der verlossing treedt Christus als verwerver van de geestelijke weldaden bijzonder op de 
voorgrond. In Zijn koninklijke bediening deelt Hij die verworven weldaden uit en verlost Zijn volk uit 
alle geweld des duivels. Christus treedt hierbij op als Koning uit de kracht van Zijn opstanding.  
Hij moet Zijn koninklijke heerschappij gebruiken om alle tegenstand tegen onze verlossing te breken. 
Christus heerst als Koning, werpt het ongeloof uit en laat het geloof triomferen. 
Christus breekt niet alleen onze tegenstand, maar Hij bouwt ook de beleving van verlossing in ons. In 
de rechtvaardigmaking worden we vrijgesproken misdadigers en eveneens kinderen Gods. Oorspronke-
lijk waren we onderdanen van satan, maar Christus bevrijdt ons uit zijn macht en maakt ons tot Zijn 
onderdanen. Christus zorgt voor de verlossing en voor de handhaving daarvan. Hij beschut en bewaart. 
Christus als Koning maakt ons gewillig om onder Zijn banier op te trekken 
Begenadigde kinderen Gods worden wel tot koningen en priesters, maar de volle openbaring zal eerst 
wezen bij de wederkomst van Christus. Dan is de laatste vijand - de dood - teniet gedaan. Bij de ziels-
verlossing in het stervensuur moet de Koning nog eenmaal Zijn macht laten gelden. De satan kan bij het 
naderen van de dood Gods volk nog hevig besttijden, maar Hij zal volkomen uitkomst schenken. 
 
In het stuk der dankbaarheid (heiligmaking) 
In het stuk der dankbaarheid bereikt Christus als Koning het hoogtepunt van zijn bediening ‘in’ ons. De 
zondeval werd veroorzaakt door ongehoorzaamheid. In onze geloofsoefening met God komt het voor-
namelijk aan op ‘gehoorzaamheid’. Ook Christus moest gehoorzaamheid brengen aan de Vader. In de 
christelijke godsdienst is Christus het middelpunt, maar het eindpunt blijft de Drie-enige God.  
We moeten niet Christus in plaats van God gaan eren, maar we moeten door Christus tot de Vader gaan. 
Christus treedt op als Koning in onze heiligmaking. Hij breekt de lust tot de zonde in ons en regeert 
ons. Hij doet ons de rechten en inzettingen Gods beleven, door ons onder Zijn banier te doen optrekken.  
Hij breekt de tegenstand en moedigt aan om de geboden op te volgen. Het wordt “Nee zonde – Ja God”. 
Christus onderwijst tot de heilige oorlog en doet ons de geestelijke wapenrusting aan.  
Christus maakt Zijn volk ‘koningen’ en ‘priesters’, gelijkvormig aan Zichzelf. Als koning ontvangen ze 
‘van boven’ de bekwaammaking en als priester geven ze ‘naar boven’ dankbaarheid terug. 
Christus verwierf de verlossing voor Zijn volk en verheerlijkte daarmee de Drie-enige God. De verloste  
kerk zal eenmaal de grote spiegel zijn waarin God Zijn beeld weerkaatst zal zien. 
 

De verloste Bruid zal eenmaal, zoals de koningin van Scheba, constateren dat er geen geest  
meer in haar is, als ze in de gelukzaligheid van des Konings heerlijkheid zal zijn ingegaan. 
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De drievoudige ambtelijke bediening 
in het stuk der “ellende” 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
De profetische bediening 
Door de profetische bediening van Christus in het stuk der ellende ontvangen we onderwijs uit Gods 
Woord en met name uit Gods wet. Als Profeet houdt Hij - en dus niet Mozes - ons de spiegel van Gods 
heilige wet voor.  
Door dit onderwijs ontvangen we Godskennis en zelfkennis. We leren God steeds hoger achten en ons-
zelf steeds meer tegenvallen.  
De ambtelijke bediening in het stuk der ellende wordt al dieper uitgewerkt en omvat ons hele leven.  
 
De priesterlijke bediening 
Al de weldaden in de genade zijn vrucht van Christus’ borgwerk. In Christus’ priesterlijk werk vinden 
zij haar middeloorzaak. Zo ook de weldaad van de ‘ontdekking’.  
God de Vader brengt, door de Heilige Geest, de mens ertoe om van zichzelf een walg te krijgen en zich 
te verfoeien voor God. De Zoon als Borg heeft, in Zijn priesterlijke bediening, hierin echter wel een 
belangrijke betekenis. Daarom kan er sprake zijn van een ‘genadige’ ontdekking. Door het priesterlijke 
werk van Christus wordt de zondaar tot de Borg uitgedreven. De ontdekking van de zondaar is dan ook 
niet om hem te verteren, maar wel om hem te vernederen en te vertederen. Als de zondaar in de vier-
schaar van het gericht betrokken wordt, dan is Christus daarbij tegenwoordig. Hij staat niet alleen naast 
de Rechter, maar ook naast de zondaar. Om die reden wordt deze ontdekking een ‘zalige’ ontdekking. 
 
De koninklijke bediening 
De ambtelijke bediening van Christus vindt zijn bekroning in Zijn Koningschap. Zijn profetische on-
derwijzing en Zijn priesterlijke verzoening leiden tot de koninklijke heerschappij over Zijn volk.  
Als Koning moet Hij Zijn volk beschermen en bewaren om ze  eenmaal in het nieuwe Jeruzalem te 
brengen. Geen van de drie ambten van Christus kan worden gemist.  
De bearbeide zondaar is een tegenstander van het ontdekkende werk van Gods Geest. Christus moet in 
Zijn koninklijke bediening die tegenstand en vijandschap overwinnen en breken. Hij doet dit onwe-
derstandelijk, maar op een waardige koninklijke wijze. Dit is geen eenmalige zaak, maar moet bij een 
diepere ontdekking telkens herhaald worden. En telkens komt de vijandschap weer boven, waartegen 
Christus in Zijn koninklijke bediening moet optreden.  
Christus moet ons bevrijden van de macht van de satan en ons verlossen uit alle geweld des duivels.  
Dat is een strijd op leven en dood, want de satan laat zijn prooi niet gemakkelijk los. We moeten de 
satan onze dienst radicaal opzeggen en in Gods handen vallen. Ook in dit ontdekkingswerk moet 
Christus ons gewillig maken.  
Bij een ontdekte zondaar kan er onbewust iets ‘zitten’ dat verdrongen is, maar voor de Heere geopen-
baard moet worden. Psalm 139 spreekt van  verborgen zonden en schadelijke wegen. Ook hier moet 
Christus in Zijn koninklijke bevoegdheid de tegenstand breken en genezing schenken. 
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De drievoudige ambtelijke bediening  
in het stuk der “verlossing” 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
De profetische bediening  
Christus functioneert ook als Profeet in het stuk der verlossing en niet alleen als Priester.  
Als Profeet maakt Hij ons door Zijn Woord der wil van God tot onze verlossing bekend. Deze inwendi-
ge profetische bediening van Christus is onlosmakelijk verbonden aan het Woord. Dat verschaft ons de 
betrouwbare historische kennis van Christus en geeft ook de betekenis en de waarde van die feiten.  
De inwendige bediening van Christus als Profeet is nodig om onze kritische tegenstand en vijandschap 
te overwinnen en ons de weg der verlossing recht te leren.  
Christus leert ons verder hoe wij op de rechte wijze met Zijn Persoon verenigd moeten worden. We 
moeten leren uit enkel genade, als een goddeloze, ‘om niet’ gerechtvaardigd te worden.  
De ziel moet steeds uit Hem bediend worden om gefundeerd te worden in het zaligmakende geloof. 
 
De priesterlijke bediening  
Door Christus’ priesterlijke arbeid is de ‘ontdekking’ van de uitverkoren zondaar gericht op zijn behou-
denis. Er ontstaat een uitzien naar Christus en een begeerte om verlost te worden. 
In de vierschaar van God de Vader treedt Christus als Priester op en leert de zondaar bidden: Is er enig 
middel om die straf te ontgaan en tot genade te komen? Let wel: Er is niet alleen een begeerte om de 
straf te ontgaan, maar tevens om weer tot genade te komen. De ontdekte zondaar kan pas roemen als 
God zijn deel is geworden. Hoe krijgt de zondaar nu deel aan die verlossing? 
Dat is het werk van de Heilige Geest, die de ziel met Hem verenigt. De catechismus noemt dit het inge-
lijfd worden in Christus. Ondanks dat de ziel haar eigen walgelijkheid ziet, gaat ze toch uitroepen: Ik 
ben krank van liefde naar de Heere Jezus. Ze ervaart Zijn gemis. Dan maakt de Heere Zelf ruimte en 
wordt Christus noodzakelijk en dierbaar. Tenslotte laat de ziel zich op Zijn Woord zakken en zinken en 
geeft haar ‘jawoord’ op Zijn heilig aanzoek.   
Het gaat in de priesterlijke bediening van Christus in de eerste plaats om de ‘Persoon’ en in mindere 
mate om de weldaden van Hem. Enkele eigenschappen van de gemeenschap met Christus zijn: 
- Christus en de gelovige behouden beiden hun eigen zelfstandige persoonlijkheid 
- De gelovigen worden geheel, dat is met lichaam en ziel, het eigendom van Christus 
- Er is sprake van een zeer intieme, innige en nauwe vereniging 
- Het is een onverbrekelijke gemeenschap, die door Christus in stand wordt gehouden. 
 
De koninklijke bediening 
In het stuk der verlossing treedt Christus als verwerver van de geestelijke weldaden bijzonder op de 
voorgrond. In Zijn koninklijke bediening deelt Hij die verworven weldaden uit en verlost Zijn volk uit 
alle geweld des duivels. Christus treedt hierbij op als Koning uit de kracht van Zijn opstanding.  
Hij moet Zijn koninklijke heerschappij gebruiken om alle tegenstand tegen onze verlossing te breken. 
Christus heerst als Koning, werpt het ongeloof uit en laat het geloof triomferen. 
Christus breekt niet alleen onze tegenstand, maar Hij bouwt ook de beleving van verlossing in ons. In 
de rechtvaardigmaking worden we vrijgesproken misdadigers en eveneens kinderen Gods. Oorspronke-
lijk waren we onderdanen van satan, maar Christus bevrijdt ons uit zijn macht en maakt ons tot Zijn 
onderdanen. Christus zorgt voor de verlossing en voor de handhaving daarvan. Hij beschut en bewaart. 
Christus als Koning maakt ons gewillig om onder Zijn banier op te trekken 
Begenadigde kinderen Gods worden wel tot koningen en priesters, maar de volle openbaring zal eerst 
wezen bij de wederkomst van Christus. Dan is de laatste vijand - de dood - teniet gedaan. Bij de ziels-
verlossing in het stervensuur moet de Koning nog eenmaal Zijn macht laten gelden. De satan kan bij het 
naderen van de dood Gods volk nog hevig besttijden, maar Hij zal volkomen uitkomst schenken. 
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De drievoudige ambtelijke bediening  
in het stuk der “dankbaarheid” (heiligmaking)  

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
De profetische bediening  
De door Christus verworven Heilige Geest maakt een gelovige als een opspringende fontein, waaruit 
geestelijke wateren voortvloeien. Hij ontvangt een aandrang om van die Christus te getuigen.  
Allereerst in de zielsontmoetingen met God Drie-enig. Vervolgens in het midden van Gods kinderen en 
tenslotte tot degenen die buiten zijn. 
Christus onderwijst in de eerste plaats omtrent de noodzakelijkheid en het doel van de heiligmaking. 
Verder ook over de praktijk aangaande de beoefening.  
Over donkerheden en verlatingen geeft Hij opheldering en eveneens over het nut van druk- en kruiswe-
gen. 
 
De priesterlijke bediening  
Christus als Priester maakt van Zijn kinderen, nadat Hij hen heeft verlost, een ‘heiligdom’ voor God. In 
de tempel werd een deel van de kolen van het brandofferaltaar (waarop het voor de zonde geslachte dier 
werd geofferd) op het reukofferaltaar gebracht. Dat stelde voor dat de heiligmaking ontstaat op de 
grondslag der verzoening aan en van de verzoening met God. Het reukoffer kan eerst worden ontstoken 
nadat er verzoening door voldoening is ontstaan. 
Een schuldoffer op het brandofferaltaar wordt gebracht aan een God Die nog niet is voldaan. Een dank-
offer op het reukofferaltaar wordt gebracht aan een God Dis is voldaan. 
Een verachtering in de genade wordt vergeleken met Tobia, de Ammonitische knecht, die ter woning 
een kamer in de tempel had weten te bemachtigen. Hij werd met al zijn spullen door Nehemia verwij-
derd. De meerdere Nehemia moet op dezelfde wijze het hart weer reinigen. Het is indroevig als ‘Tobia’ 
steeds weer terugkeert, maar heerlijk als de grote Nehemia – Christus als Priester – weer orde op zaken 
stelt. Gods kinderen worden steeds meer aan Christus verbonden en krijgen een liefde-afkeer van de 
zonde en brengen God een liefde-offer als dankoffer.   
Waar Christus inkomt, sterft de zonde. De ‘priester’ Christus kruisigt ons dan met Hem, en maakt ons 
één plant met Hem in de gelijkmaking van Zijn dood, tot een gelijkmaking mede in Zijn wederopstan-
ding. Zo maakt Christus als Priester, priesters Gods van al Zijn volk. 
 
De koninklijke bediening 
In het stuk der dankbaarheid bereikt Christus als Koning het hoogtepunt van zijn bediening ‘in’ ons. De 
zondeval werd veroorzaakt door ongehoorzaamheid. In onze geloofsoefening met God komt het voor-
namelijk aan op ‘gehoorzaamheid’. Ook Christus moest gehoorzaamheid brengen aan de Vader. In de 
christelijke godsdienst is Christus het middelpunt, maar het eindpunt blijft de Drie-enige God.  
We moeten niet Christus in plaats van God gaan eren, maar we moeten door Christus tot de Vader gaan. 
Christus treedt op als Koning in onze heiligmaking. Hij breekt de lust tot de zonde in ons en regeert 
ons. Hij doet ons de rechten en inzettingen Gods beleven, door ons onder Zijn banier te doen optrekken.  
Hij breekt de tegenstand en moedigt aan om de geboden op te volgen. Het wordt “Nee zonde – Ja God”. 
Christus onderwijst tot de heilige oorlog en doet ons de geestelijke wapenrusting aan.  
Christus maakt Zijn volk ‘koningen’ en ‘priesters’, gelijkvormig aan Zichzelf. Als koning ontvangen ze 
‘van boven’ de bekwaammaking en als priester geven ze ‘naar boven’ dankbaarheid terug. 
Christus verwierf de verlossing voor Zijn volk en verheerlijkte daarmee de Drie-enige God. De verloste  
kerk zal eenmaal de grote spiegel zijn waarin God Zijn beeld weerkaatst zal zien. 
 

De verloste Bruid zal eenmaal, zoals de koningin van Scheba, constateren dat er geen geest  
meer in haar is, als ze in de gelukzaligheid van des Konings heerlijkheid zal zijn ingegaan. 
 
 

  


