
Hoofdstuk 12.5 
Van Zijn staten (1)

• In dit hoofdstuk de ‘twee staten’ van Christus:
1. Zijn staat van vernedering

• In 5 trappen
– Worden behandeld in Hfd. 12.6 t/m 12.7

2. Zijn staat van verhoging
• In 4 trappen

– Worden behandeld in Hfd. 12.8

• Onderwerpen in deze les:
– de Bijbelse grond voor ‘de leer van de twee staten’.
– De betekenis van de ‘twee staten’
– Het ‘waarom’ van de ‘twee staten’



Van Zijn staten (2)

• De ‘twee staten’ zien op de verhouding van de 
Middelaar t.o.v. het recht van God:

1. In de staat van vernedering als:
– Veroordeelde en Schuldenaar die de schuld moet 

betalen
- 1 Pet.3:18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, 

Hij rechtvaardig  voor de onrechtvaardigen,
- Jes. 53:10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; 

Hij heeft Hem krank  gemaakt;

2. In de staat van verhoging als:
- Vrijgesprokene, Die recht heeft op Zijn 

Middelaarsloon
- Joh.17;5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, 

die Ik bij U had, eer de wereld was.
- 2Tim.1:10 Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de  

onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;



Van Zijn staten (3)

• Beide staten zijn vervuld in één Persoon, n.l. de 
Middelaar in zowel Zijn menselijke als Goddelijke 
natuur (v/a 1)

1. Staat van vernedering
- Ps. 110:7: Hij zal op den weg uit de beek drinken; …
- Filip. 2:8-9: En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij 

Zichzelven vernederd,  gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, 
ja, den dood des kruises. … 

2. Staat van verhoging
- Ps. 110:7: … daarom zal Hij het hoofd omhoog  heffen.
- Filip. 2:8-9: … Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en 

heeft Hem een Naam gegeven,  welke boven allen naam is

– Hij is vernederd naar Zijn menselijke natuur;
– Zijn Goddelijke natuur kon niet vernederd noch 

verhoogd worden.
• Zijn Goddelijke heerlijkheid en majesteit verborg Zich achter 

het voorhangsel van Zijn menselijke natuur (Dogm. Steenblok 
1425 - 1428)



Van Zijn staten (4)
• Christus moest een ‘staat van vernedering’ 

ondergaan
• voordat Hij tot een ‘staat van verhoging’ kwam
• Bijbelse bewijzen:

– In O.T. voorzegd door offeranden en ceremonieën:
– Lev. 16:15-22:  De twee bokken
– Lev. 14:5-7:  De twee vogels

– In O.T. samenhang vernedering – verhoging 
afgebeeld in:

– Leven van Jozef, David, Jona, Daniël 

– In O.T. duidelijk beschreven
- Ps. 118;22 De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is 

tot een hoofd des  hoeks geworden.
- Jes. 53:10-12 Doch het behaagde den HEERE Hem te 

verbrijzelen; …..en het welbehagen des  HEEREN zal door Zijn 
hand gelukkiglijk voortgaan.

– In het N.T. bevestigd:
- 1 Petr. 1:11 beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op 

Christus  komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.



Van Zijn staten (5)

• Waarom een ‘staat van vernedering’ en een ‘staat 
van verhoging’? (v/a 2):

• De Goddelijke eigenschappen zijn volmaakt en 
onkreukbaar

• Zijn rechtvaardigheid eist volkomen  genoegdoening 
(HC v/a 16)
1. In een weg van vernedering om de zaligheid te 

verdienen
2. In een weg van verhoging om de zaligheid toe te 

passen
- Lukas 24:26 26  Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo 

in Zijn heerlijkheid  ingaan?
- Rom. 4:25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt 

om onze rechtvaardigmaking.
- 2 Tim.1:10 Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de  

onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;
- 1 Petr.3:18 Die wel is  gedood in het vlees, maar levend gemaakt 

door den Geest;



Van Zijn staten (6)

1. Een ‘staat van vernedering’
2. Een ‘staat van verhoging’
• Beiden noodzakelijk
• Vloeien voort uit de drie ambten van de Middelaar:

– Als Profeet zou hij de volle Raad Gods verkondigen
- Mark. 1:22 want Hij leerde hen, als machthebbende,  en niet als 

de Schriftgeleerden

- Als Priester offerde Hij zich op voor de zonden van 
de uitverkorenen

- Gal. 1:4  Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat 
Hij ons trekken zou  uit deze tegenwoordige boze wereld, naar 
den wil van onzen God en Vader

- Als Koning zou hij de Zijnen verlossen en over hen 
regeren

- Psalm 2:6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg 
Mijner heiligheid  



Van Zijn staten (7)

• Onderscheid staat van vernedering en verhoging
• In de staat van vernedering is Christus de lijdende 

Knecht des Heeren
– in de staat van verhoging de opgestane Levensvorst

• De vernedering was tijdelijk
– de verhoging is eeuwig

• De verwerving in de staat van vernedering geschiedde 
eenmaal (en in de mens);

- Heb 10:14  Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid 
volmaakt degenen, die  geheiligd worden

- de toepassing bij trappen (en buiten de mens)
- Rom. 8:30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij 

ook geroepen; en  die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook 
gerechtvaardigd; en die Hij  gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij 
ook verheerlijkt. 



Van Zijn staten (8)

• Bij de staten van de Middelaar wordt over trappen 
gesproken:

• Geeft een duidelijk beeld van de fases waarin 
Christus:
1. in Zijn vernedering steeds dieper afdaalde

- Joh 19:40:  Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat 
in linnen doeken met  de specerijen, gelijk de Joden de 
gewoonte hebben van begraven.

2. In Zijn verhoging steeds tot groter heerlijkheid 
opklom. 

- 1 Petr. 3:22:  Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten 
hemel, de engelen, en  machten, en krachten Hem onderdanig 
gemaakt zijnde. 

– Alleen de laatste trap van Zijn verhoging, Zijn 
wederkomst ten oordeel, is nog niet vervuld



Van Zijn staten (9)

• Vijf trappen van vernedering (v/a 3)
• Vier trappen van verhoging (v/a 4)

– komen afzonderlijk aan de orde in Hfd. 12.6 t/m 12.8
• Er theologen die 3, 4 of 6 trappen van vernedering 

onderscheiden
• Wij houden ons aan de indeling in de 12-Artikelen 

(Apostolische Geloofsbelijdenis) (H.C. v/a 23):
• Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle;
5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving der zonden;
11. wederopstanding des vleses;
12. en een eeuwig leven.



Van Zijn staten (10)

• Daarin zien we:
• 5 trappen van vernedering

1. Geboren uit de maagd Maria
2. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
3. is gekruist, gestorven
4. en begraven,
5. nedergedaald ter helle

• 4 trappen van verhoging
1. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden. 
2. Opgevaren ten hemel, 
3. zittende ter rechterhands Gods des almachtigen

Vaders. 
4. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden 

en de doden.



Van Zijn staten (11)

Huiswerkvraag

Waarom kon de Middelaar naar Zijn Goddelijke 
natuur niet vernederd worden? 


