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Vraag: 

Waarom zeggen sommigen “Heer” Jezus? Is het 
ongeestelijk om gewoon over “Jezus” te spreken? 

Antwoord: 

Ik hoor bij die ‘sommigen’ die “Heer” Jezus zeggen. Ik 
zal je zeggen waarom. Er zijn enkele redenen. In de 
evangeliën spreken de discipelen de Heer Jezus nooit 
aan als ‘Jezus’. Als er in de brieven alleen over ‘Jezus’ 
wordt gesproken, ziet dat altijd terug op zijn leven op 
aarde. Ik sta als christen niet in verbinding met een op 
aarde levende Christus, maar met een verheerlijkte 
Heer in de hemel, waar God Hem zowel tot Heer als tot 
Christus heeft gemaakt (Hand. 2:36). Als God Hem tot 
Heer heeft gemaakt, stem ik daar graag mee in. 

Als christen heb ik de Heilige Geest ontvangen (Ef. 
1:13) en die brengt mij ertoe om ‘Heer Jezus’ te zeggen 
(1 Kor. 12:3). Ik heb mijn leven aan Hem te danken, 
aan zijn lijden en sterven aan het kruis. Daarom wil ik 
Hem graag dienen als mijn Heer en Hem ook zo 
noemen. Het is een belijdenis die bij mijn redding 
hoort (Rom. 10:9). Het is voor mij een eer Hem Heer te 
mogen noemen. 

Er zijn uitzonderingen, maar vaak wordt in christelijke 
kringen de naam Jezus respectloos uitgesproken, zelfs 
gescandeerd, een naam waarop de christen ‘kickt’. Ik 
bedoel met respectloos niet dat er verachting voor Hem 
is, maar een grote onderwaardering. Hij is zeker 
waarachtig mens en ons gelijk geworden, met 

uitzondering van de zonde (Hebr. 4:15). Tegelijk maakt 
dat Hem zo groot! Hij is vrijwillig Mens geworden en 
is op onnavolgbare wijze tot ons niveau neergedaald. 
Maar Hij die Mens werd, bleef tevens de eeuwige Zoon 
van God, de Schepper en Onderhouder van alle dingen, 
die in heerlijkheid en majesteit het heelal bestuurt. Hij 
is oneindig boven ons verheven. Die Persoon is Heer 
over alles en ook over mijn leven. Daarom noem ik 
Hem graag Heer en spreek ik met voorkeur, uit eerbied 
en liefde over mijn Heer Jezus. 

Het ongeestelijke zit hem niet in het gewoon over 
“Jezus” spreken. Ik kan ook heel ongeestelijk, op een 
ongeestelijke wijze over de Heer Jezus spreken. Het is 
nog erger: als ik ongeestelijk spreek, over welk 
onderwerp ook, of ongeestelijk handel in welk geval 
ook, verloochen ik mijn belijdenis dat Hij mijn Heer is. 
Wat ik zeg en doe, moet wel kloppen met mijn 
belijdenis dat de Heer Jezus werkelijk mijn ‘Heer’, 
opdat Hij niet zal moeten zeggen: Je noemt Mij Heer, 
Heer en doet niet wat Ik zeg (Luk. 6:46).  

Veelmeer verlang ik ernaar dat Hij kan zeggen: Je 
noemt Mij Meester en Heer, en je zegt het terecht, want 
Ik ben het (Joh. 13:14). In het vervolg van Johannes 13 
maakt de Heer Jezus duidelijk wat die belijdenis 
betekent. Als jij en ik dat in praktijk brengen, zullen we 
het uit de mond van de Heer mogen horen dat Hij tot 
jou en mij zegt: “Voortreffelijk, goede en trouwe slaaf, 
over weinig ben je trouw geweest, over veel zal Ik je 
stellen; ga de vreugde van je Heer in” (Matth. 25:21, 
23). Dat lijkt me de mooiste beloning. 
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