
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

De dood hoort net zomin bij het 

leven als de duisternis bij het 

licht. Wat doet Jezus Christus, 

God Zoon, de Schepper van het 

leven, dan in het rijk van de 

dood? Het komt door wat in 

Romeinen 6,23 staat. De zonde 

betaalt loon uit, en dat is de dood. 

Dat herinnert aan Genesis 3,17-19. 

Daar reageert God de Heer op de 

zondeval door o.a. tegen de mens te 

zeggen: ‘stof ben je, tot stof keer je 

terug’. 

Dáárom kwam Jezus in het dodenrijk 

terecht. Gods Zoon werd immers 

mens om ons met God te verzoenen 

en ons zó uit de macht van de dood 

te bevrijden. De zonden van de 

wereld werden Jezus aangerekend. 

Nota bene… door God zelf. En als je 

dan aan het patroon uit Romeinen 

6,23 denkt, zie je het gebeuren: toen 

Jezus de schuld van de wereld op zich 

nam, kwam de dood halen waar hij 

recht op heeft: Jezus’ leven. 

 

Vernedering tot in de dood… 

De weg die Gods Zoon ging om onze 

redder te worden, zou je in tweeën 

kunnen verdelen. Het eerste deel is 

zijn vernedering. Het tweede zijn 

verhoging. 

Zijn begrafenis lijkt het dieptepunt 

van zijn vernedering. Maar… die 

begrafenis heeft ook iets 

triomfantelijks. Toen Jezus stierf… 

was het beslissende volbracht! Hij 

had zijn reddingswerk tot een goed 

einde gebracht. Hij heeft geboet, 

betaald. En toen… gaf Hij zijn geest in 

de handen van zijn Vader. 

Dus… toen zijn lichaam in het graf 

werd gelegd, was zijn geest veilig in 

de handen van zijn Vader. Nu Jezus 

voor de zonde heeft betaald, heeft de 

dood niets meer in handen om nog 

iets te eisen. De dood heeft nu alle 

recht verloren om het leven te eisen 

van wie bij Jezus hoort. 

 

Psalm 16 

Dit is een prachtig vertrouwenslied. 

Terécht vertrouwen! God wees 

namelijk zelf de weg van het leven: 

Christelijke Gereformeerde Kerk  
Aerent Bruunstraat 1, Leiden 

 

Voorganger: ds. Rob van der Toorn 

tel. 071-2000 120 / 06-30 42 36 20 

e-mail: predikant@cgkleiden.nl  

Zondag     26 juni 2016 

 

 

  

 

 

 

Heidelbergse catechismus -    Zondag 16 

Lees de Bijbel: M Genesis 2,15-17; 3,19; Psalm 16; Matteüs 27,57-60; Romeinen 
5,12-21; 6,1-14 en 23; 1 Korintiërs 15,42-57; 1 Thessalonicenzen 4,13; 

Openbaring 1,17-19. Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse 

Geloofsbelijdenis, artikel 19. 

 

Vraag 40 Waarom heeft Christus Zich tot in de dood moeten 

vernederen? 

Omdat vanwege Gods gerechtigheid en waarheid niet anders voor onze 

zonden betaald kon worden dan door de dood van Gods Zoon. 

 

Vraag 41 Waarom is Christus begraven? 

Om daarmee te tonen dat Hij echt gestorven was. 

 

Vraag 42 Nu Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dan 

dat wij ook moeten sterven? 

Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een 

afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. 

 

Vraag 43 Wat ontvangen wij nog meer door het offer en de dood van 

Christus aan het kruis? 

Door zijn kracht wordt onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood 

en begraven, opdat de slechte begeerten van het vlees niet meer in 

ons regeren, maar wij onszelf aan Christus offeren als een offer 

van dankbaarheid. 

 

Vraag 44 Waarom volgt er: neergedaald in de hel? 

Daardoor mag ik er in mijn felste aanvechtingen zeker van zijn en 

er volkomen getroost zijn, dat mijn Here Jezus Christus mij van de 

angst en pijn van de hel verlost heeft. Hij heeft deze verlossing 

bewerkt door zijn onuitsprekelijke angst, smarten, verschrikking 

en helse kwelling, waarin Hij gedurende heel zijn lijden, maar 

vooral aan het kruis, verzonken was. 

dat er overvloedige vreugde in Gods nabijheid 

is, en voorgoed een lieflijke plek is aan Gods 

zijde. Maar Petrus zegt: David is zelf wél 

gestorven; oftewel: hij kwam wél in het graf 

terecht. Maar David zei dit met het oog op de 

Messias, zijn verre nakomeling. De Messias 

zou niet aan het dodenrijk worden 

overgeleverd en niet tot ontbinding overgaan. 

Zo is het met Jezus Christus gebeurd. 

 

En onze begrafenis dan… 

Tenzij Jezus Christus terugkomt als wij nog in 

leven zijn… zullen wij allemaal een keer 

moeten sterven. Dat komt omdat ons huidige 

lichaam zo is aangetast door de gevolgen van 

de zonden, zo sterfelijk is geworden, dat het 

echt nieuw gemaakt moet worden om eeuwig 

mee te kunnen… (vgl. 1 Korintiërs 15,50-57). 

 

…is die goed voorbereid? 

Het eerste waar het dan om gaat, en van 

doorslaggevend belang is, is dat je persoonlijk 

Jezus Christus als je redder aanvaard moet 

hebben. Omdat vanwege Gods gerechtigheid  

en waarheid niet anders voor onze zonden 

betaald kon worden dan door de dood van 

Gods Zoon (vraag 40). God wil eeuwig 

leven schenken, Hij wil redden van de 

dood, van de eeuwige dood. Maar 

daarvoor moet je wel bij Christus zijn! 

En daarmee heb je het belangrijkste 

gezegd. Dan ís je begrafenis goed 

voorbereid! Je mag weten dat als je in het 

graf komt, Jezus daar is geweest. En je 

mag dan de dood rustig tegemoet zien, - 

al blijft de dood een vijand… 

 

Je mag nu Psalm 16 ook zingen als je 

moet sterven. Die psalm klinkt nu zo 

nieuw, nu we weten dat Christus 

begraven werd én de dood overwon. Door 

het geloof met Hem verbonden mag je 

zeggen: Mijn begrafenis is goed 

voorbereid, omdat ik van Christus ben. En 

dáárom weet ik: God levert mij niet over 

aan het dodenrijk. En: mij wacht voor 

altijd een liefelijke plek aan zijn zijde!  


