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Christus belijden 
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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 
“Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de 
hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn 
Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 10:32-33). 
“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot za-
ligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek” (Romeinen 1:16) 
Als we denken aan alles wat onze Redder voor ons heeft gedaan, hoe kunnen we ons dan schamen 
voor Hem? De Een hymnenschrijver vertolkte het zo: 

“Ashamed of Jesus! sooner far 
Let evening blush to own a star; 
He sheds the beams of light divine 
O’er this benighted soul of mine”.  
“Ashamed of Jesus! That dear Friend 
On Whom my hopes of heaven depend! 
No; when I blush, be this my shame, 
That I no more revere His Name”.  
“Ashamed of Jesus! Yes, I may, 
When I’ve no guilt to wash away; 
No tear to wipe, no good to crave, 
No fears to quell, no soul to save”. 

– Joseph Grigg  

De dankbare gelovige zou blij moeten belijden en erkennen dat de Heer Jezus Christus zijn ziel 
heeft gered en hem heeft hersteld. Hij zou vrijelijk moeten erkennen dat hij behoort tot de Zoon van 
God Die hem liefhad en Zichzelf voor hem gaf (vergelijk Galaten 2:20)1. 
Het woord “belijden” komt van het Griekse woord “homologeo”, dat uit twee delen bestaat: 

homo = zelfde  logeo = spreken 
Dus betekent het “hetzelfde spreken, instemmen, hetzelfde zeggen als een ander, instemmen met 
een andere persoon”. De gelovige in Christus moet de Heer Jezus belijden met zijn mond (Romei-
nen 10:9-10)2 en dus moet hij vocaal en openbaar instemmen met wat God heeft gezegd met be-
trekking tot Zijn Zoon (vergelijk 1 Johannes 5:9-12)3. 
God heeft gezegd: “Dit is Mijn geliefde Zoon” (Mattheüs 17:5), en de persoon die Christus belijdt 
is het eens met deze verklaring: “Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en 
hij in God” (1 Johannes 4:15). De Zoon van God kwam in de wereld en is vlees geworden (Johan-

 
1 “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, 
leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Gl 2:20). 
2 “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u 
zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid” (Rm 10:9-10). 
3 Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God 
dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 10 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet 
gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd 
heeft. 11 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. 
12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1Jh 5:9-12). 
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nes 1:14) zodat Hij kon sterven voor zondige mensen (1 Timotheüs 1:15)4, en degene die Christus 
belijdt is in overeenstemming met dit verbluffende feit: “elke geest die belijdt dat Jezus Christus in 
het vlees gekomen is, is uit God; 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees ge-
komen is, is niet uit God” (1 Johannes 4:2-3). 
Belijden dat Jezus de Christus is betekent dat een persoon ermee instemt dat Jezus inderdaad de 
Messias is (Johannes 1:425; 4:25-26, 42). Volgens het Oude Testament werd de Messias geportret-
teerd als… 

1. de God-Mens (Jesaja 7:14) 

2. de Sterke God (Jesaja 9:5) 
3. de Plaatsvervanger voor de zondaar (Jesaja hoofdstuk 53) 

4. de eeuwige Koning (Micha 5:1) 
5. JaHWeH onze Gerechtigheid (Jeremia 23:5-6).  

Er hing een kostenplaatje aan het belijden dat Jezus de Messias is: “Dit zeiden zijn ouders omdat zij 
bevreesd waren voor de Joden; want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belij-
den dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden” (Johannes 9:22). Wegens 
deze kostprijs faalden velen erin Hem openlijk te belijden: “En toch geloofden ook velen van de 
leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge ge-
worpen zouden worden” (Johannes 12:42). 
Het woord dat het tegengestelde van “belijden” betekent is het woord “ontkennen” (zie Johannes 
1:20), of ook: “loochenen” (1 Johannes 2:22-23). Belijden betekent “JA” zeggen; ontkennen bete-
kent “NEE” zeggen. In Lukas 22:57-60 zou Petrus moeten gezegd hebben “Vrouw, JA ik ken Hem” 
(vs. 57); “Mens, JA dat ben ik” (vs. 58); “Mens, JA ik weet wat u zegt” (vs. 60). Maar Petrus ont-
kende of loochende Christus en weigerde een relatie met Hem te erkennen. 
Wanneer gevraagd wordt “Erkent u Jezus als uw Redder en Heer?” moet de gelovige volmondig 
zeggen: “JA, Ik erken Hem!” Wees niet bang om Hem openbaar te claimen als de uwe. Tijdens de 
grote christelijke vervolgingen van de tweede en derde eeuw, werden de gelovigen die de Heer niet 
loochenden, zelfs op straffe van foltering en martelaarschap, bekend als “belijders”. Laten we ons 
nooit schamen voor de God die Zich niet schaamde voor ons (2 Timotheüs 1:86; Romeinen 1:167; 1 
Petrus 4:168)! 
“Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft” (Psalm 107:2). Hoe kunnen wij die verlost werden 
niet trots spreken over onze Verlosser? Hij is niet beschaamd om ons Zijn broeders te noemen (He-
breeën 2:11)9. Laten wij niet beschaamd zijn Hem onze God en Redder te noemen. Als wij Hem 
belijden voor de mensen, zal Hij ons belijden voor Zijn Vader in de Hemel (Mattheüs 10:32).  
Volgens Lukas 12:8-910: als wij Christus belijden voor de mensen zal Christus ons belijden voor de 
engelen van God. Maar als we Hem verloochenen voor de mensen zal Hij ons verloochenen voor de 
engelen van God. 

 
4 “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig 
te maken” (1Tm 1:14). 
5 “Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt 
als de Christus” (Jh 1:42). 
6 “Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd verdrukking 
om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God” (2Tm 1:8). 
7 “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die 
gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek” (Rm 1:16). 
8 “Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken” (1Pt 
4:16). 
9 “Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor 
hen broeders te noemen” (Hb 2:11). 
10 “En Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen 
van God. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God” (Lk 
12:8-9). 
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Merk Christus’ belofte op aan de overwinnaar: “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren 
en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden 
voor Mijn Vader en voor Zijn engelen” (Openbaring 3:5). Van de persoon die waarlijk in Christus 
gelooft wordt gezegd: “Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden” (Romeinen 10:11). 
Hebt u openbaar Christus beleden en erkend dat Hij uw Heer en Redder is? Hebt u dat gedeeld met 
uw vrienden en geliefden? Weten zij dat u een gelovige in Christus bent? Wat te zeggen van de 
mensen op uw werk of op school? Weten zij van uw relatie tot Christus en wat Hij voor u betekent? 
Hebt u ooit Christus beleden in de diensten van een bijbelgelovige, Christus-erende kerk? Dit kan 
gedaan worden op een moment dat er getuigenissen worden gegeven. Een erg heldere en beknopte 
belijdenis van geloof moet altijd gegeven worden wanneer iemand gedoopt wordt. 
“We mogen niet beschaamd zijn om alle mensen te laten zien dat wij geloven in Christus en Hem 
dienen en liefhebben en dat wij meer zorg besteden aan het loven van Christus dan het loven van 
mensen. De plicht om Christus te belijden is de verantwoordelijkheid van alle christenen, in elk 
tijdperk van de kerk. Laat ons dat niet vergeten. Het is niet enkel iets voor martelaren, maar voor 
elke gelovige, in elke rang van het leven. Het is ook niet louter voor grote gelegenheden, maar voor 
onze dagelijkse wandel door een boze wereld. De welgestelde onder de welgestelden, de arbeider 
onder de arbeiders, de jongere onder de jongeren, de bediende onder de bedienden - ieder en elkeen 
moet bereid zijn, als zij ware christenen zijn, hun Meester te belijden. Daar is geen trompetgeschal 
bij nodig. Dit vereist geen luidruchtige grootspraak. Er is niets anders nodig dan gebruik te maken 
van de dagelijkse gelegenheid. Maar één ding is zeker: als iemand Jezus liefheeft moet hij niet be-
schaamd zijn om mensen dit te laten weten … Of we het aangenaam vinden of niet, of het moeilijk 
is of gemakkelijk, onze loopbaan is volmaakt duidelijk. Op de een of andere manier moet Christus 
beleden worden” (J. C. Ryle, Expository Thoughts on the Gospels). 
Het belijden van Christus is als het plaatsen van een etiket op een pot. Het etiket geeft aan wat de 
inhoud is (of het nu om confituur, soep, of worteltjes gaat). De gelovige kan “een etiket op de pot 
plaatsen” door te belijden wie in hem woont: “Christus leeft in mij. Hij is het Die mij liefhad en 
Zichzelf voor mij gaf” (naar Galaten 2:20). 
Ten slotte, de belijdenis van onze mond moet overeenstemmen met onze levenswandel. In Titus 
1:1611 beschrijft Paulus een groep mensen die belijden dat zij God kennen. Maar kenden zij Hem? 
Hun lippen zeggen: “Ja, wij kennen God!” Maar hun levens zeggen: “Nee, wij kennen God niet”. 
Hun wandel is in conflict met wat zij beweren en dit is een gruwel voor de Heer. Deze mensen 
noemen de naam van Christus maar zij wijken niet van de ongerechtigheid, en zo tonen zij dat zij 
God niet echt toebehoren (2 Timotheüs 2:19)12. Alhoewel zij beweren God te kennen, zijn zij leu-
genaars en de waarheid is niet in hen (1 Johannes 2:3-4)13. 
Mochten we als gelovigen in Christus, zijn zoals Timotheüs die de goede belijdenis afgelegd heeft 
voor vele getuigen (1 Timotheüs 6:12)14. Moge de wereld zien dat de Christus die wij noemen met 
onze lippen de God is die we dienen met onze levens! Mochten wij ons niet schamen voor het 
Evangelie en mochten we geen beschaming zijn voor het Evangelie. 
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11 “Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en onge-
hoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt” (Tt 1:16). 
12 “Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de 
Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid” (2Tm 2:19). 
13 “Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet” (1Jh 2:4). 
14 “Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belij-
denis afgelegd hebt voor vele getuigen” (1Tm 6:12). 
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