
Hoofdstuk 12.6 en 12.7 
Van de trappen der vernedering 

• 1 Les Hfd. 2.6.a: Zijn nederige geboorte

• 1 Les Hfd.12.6.b & c: Zijn lijden en Zijn dood

• 1 Les Hfd. 12.6.d & e: Zijn begrafenis en nederdaling
ter hel

• 2  Lessen Hfd. 12.7: Het oogmerk van Zijn 
vernedering



Hoofdstuk 12.6a 
Zijn nederige geboorte (1)

• Behandeld in de vorige les:
– De Bijbelse grond voor de leer van de ‘twee staten’;
– De betekenis van Zijn staat van vernedering en Zijn 

staat van verhoging.
• Een ‘staat’ is hier:

– geen ‘toestand’ waarin iets of iemand verkeert
– maar  een ‘positie’ die iemand bekleedt.

• De twee staten wijzen op de positie of verhouding van 
de Middelaar t.o.v. het recht van God:

1. Veroordeelde en Schuldenaar om de schuld te 
betalen = Vernedering:

2. Vrijgesprokene, Die recht heeft op Zijn loon = 
Verhoging



Zijn nederige geboorte (2)

• Zijn staat van vernedering was tijdelijk
- maar zeer ontluisterend! 

• Wie kan begrijpen dat de Heere der Heeren en de 
Koning der koningen van Zichzelf moest getuigen:

- De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels  nesten; maar 
de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge. 
(Matth. 8:20 en Luk. 9:58);

• Waarvan geschreven staat:
- Philip. 2:7  Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens 

dienstknechts  aangenomen hebbende;
- 1 Petr 2:23  Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als 

Hij leed, niet  dreigde;

• Waarom die diepe staat van vernedering?
- De verwerving van de zaligheid van Zijn 

uitverkorenen)
- 2 Kor. 8:9 dat Hij om uwentwil  is arm geworden, daar Hij rijk was, 

opdat gij door Zijn armoede zoudt  rijk worden.



Zijn nederige geboorte (3)

• Het  ‘WAAROM’  ofwel het ‘oogmerk van Zijn vernedering’ komt  
verder aan de orde in Hfd. 12.8

• Bij de staten van de Middelaar wordt over trappen
gesproken

• In Zijn vernedering daalde Christus trapsgewijs
steeds dieper af.

• Er zijn daarin 5 trappen te onderscheiden:
1. Zijn nederige geboorte (Hfd.12.6a) (deze les) 

2. Zijn lijden (Hfd.12.6.b)
3. Zijn dood (Hfd.12.6.b)
4. Zijn begrafenis (Hfd.12.6.c)
5. Zijn nederdaling ter hel (Hfd.12.6.d)



Zijn nederige geboorte (4)

• Waar komt die verdeling vandaan?
• Deze trappen van vernedering:

– zijn Bijbels (zie Hfd. 12.5)
– zijn ontleend aan de ‘Twaalf artikelen van ons 

algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof’ 
ofwel de Apostolische Geloofsbelijdenis (zie HC 
v/a 7):

1. Geboren uit de maagd Maria = Zijn nederige geboorte
- V/a 1: Jes. 7:14: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een 

Zoon baren en Zijn Naam IMMANUEL heten: 

2. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus = Zijn lijden
3. is gekruist, gestorven = Zijn dood
4. en  begraven = Zijn begrafenis
5. Nedergedaald ter helle = Zijn nederdaling ter hel



Zijn nederige geboorte (5)

• Zijn menswording op zich is geen vernedering, maar een 
bekwaammaking tot zijn Middelaarsambt (Dr Steenblok v/a 1439)

• Ook Zijn geboorte is op zich geen vernedering
• “Nederige geboorte” betekent: 

– de nederige en vernederende omstandigheden 
waaronder hij geboren werd:

• Zijn moeder een arme dienstmaagd uit het vervallen 
huis van koning David

- Jes 11:1  Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk 
van Isai

- Lukas 1:48 Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft 
aangezien

• Geboren in een beestenstal
– Lukas 2:7 omdat voor henlieden geen plaats was in de  herberg.

• In behoeftige omstandigheden
– Lukas 2:7 en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe,

• De eerste bezoekers van de grootste Koning waren 
eenvoudige herders

– Lukas 2:16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en 
het Kindeken liggende  in de kribbe 



Zijn nederige geboorte (6)

• “Geboren uit de maagd Maria” (vervolg v/a 1) betekent ook:
• Een natuurlijke geboorte

– Daardoor is Hij waarachtig mens
– Jes. 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
– Hebr. 2:17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden 

• Die menselijk vlees en bloed van Zijn moeder heeft 
aangenomen
– Lukas 1:42 Gezegend zijt gij onder de  vrouwen, en gezegend is de 

vrucht uws buiks! En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren 
tot mij komt?

• Die de gevallen menselijke natuur heeft aangenomen
En daardoor onderworpen is aan de wet
– Hebr. 4:15 maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht  geweest, 

doch zonder zonde.

• Een menselijk natuur en toch zonder zonde?
– Door de werking van de Heilige Geest

– Lukas 1:35 dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden 



Zijn nederige geboorte (7)

• “Geboren uit de maagd Maria” (v/a 1)
• In de “12 Art.” gaat hier aan vooraf:

– “Die ontvangen is van de Heilige Geest”
– Luk. 1:35 : De Heilige Geest zal over u  komen, en de kracht des 

Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u 
geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden

• Waarom op deze plaats deze vraag (v/a 2)?
– Zijn menswording op zich is toch geen vernedering?

• Om te onderstrepen en te bewijzen dat Christus DE 
enige en volkomen Zaligmaker is:

– HC Antw. 15:  Zulk een, Die een waarachtig  en 
rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle 
schepselen, dat is, Die ook tegelijk waarachtig God is.
– 1 Kor. 15:21  Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de 

opstanding der doden door een  Mens.
– Jer. 23:6  In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; 

en dit zal  Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: 
ONZE GERECHTIGHEID.



Zijn nederige geboorte (8)

• door Zijn natuurlijke geboorte (geboren uit de 
maagd Maria):

– waarachtig mens;
– Joh 1:14  En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons 

gewoond
– 1 Tim 2:5 de Mens  Christus Jezus;

• door Zijn  bovennatuurlijke ontvangenis (ontvangen 
van de Heilige Geest):

– waarachtig  God;
– 1 Joh. 5:20 Deze is de waarachtige God, en  het eeuwige Leven.

– En een heilig en rechtvaardig mens;
• Vrij van erfzonde (erfschuld en erfsmet)

– 2 Kor. 5:21  Want Dien, Die geen zonde gekend heeft,

• Zijn menswording is noodzakelijk om volkomen
Zaligmaker te kunnen zijn

– Gal. 4:4,5 geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; opdat Hij 
degenen, die onder de wet waren, verlossen zou.



Zijn nederige geboorte (9) 

• Om waarachtig (echt mens) te kunnen zijn heeft 
Hij menselijk vlees en bloed van Zijn moeder 
Maria aangenomen

– V/a 3 bevestigt dit met Bijbels bewijs;
– Galaten 4:4 geworden uit een vrouw, geworden onder de wet
– Zie ook: Joh 1:14  En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons 

gewoonde;
– Lukas 1:35 dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon 

genaamd worden.

• Wordt ontkend door o.a. de Wederdopers
– Wederdopers leren dat Christus door Maria is heen gegaan 

als “water door een goot” 
– Formulering van vraag 4 richt zich op dwaling dat Christus 

“Zijn menselijke zelfstandigheid of vlees en bloed uit de hemel 
heeft meegebracht”.

• Dan zou hij geen waarachtig mens en daardoor ook geen 
volkomen Zaligmaker kunnen zijn (zie les over de  “Twee naturen van 
de Middelaar”)



Zijn nederige geboorte (10)

• Op Bijbelse gronden neemt NGB en HC stelling 
tegen de dwaling waar v/a 4 en 5 op doelt: 

• Dwaling:
– Hij heeft Zijn menselijke zelfstandigheid, Zijn vlees en 

bloed, uit de hemel meegenomen
• Verwerping van deze dwaling in 

Belijdenisgeschriften: 
– NGB Art.18:

• “dat Christus is deelachtig  geworden des vleses en bloeds der 
kinderen” 

– HC v/a 35:
• “Dat de eeuwige Zone Gods,

Die waarachtig en eeuwig God is en blijft,
ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, 
door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft,
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij, Zijn broederen in alles 
gelijk,
uitgenomen de  zonde”.



Zijn nederige geboorte (11)

• V/a  5 gaat in op vermeend Bijbels bewijs dat Hij Zijn 
menselijke zelfstandigheid uit de hemel heeft meegebracht.

– Efeze 4:9, 10 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is 
nedergedaald  in de nederste delen der aarde?  Die nedergedaald is, is 
Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de  hemelen, opdat Hij 
alle dingen vervullen zou.

• Verklaring:
– Tekst slaat op dezelfde Persoon die naar Zijn Godheid is 

neergedaald en naar Zijn mensheid is opgevaren ten hemel 
(v/a 5)

– Zie ook Kanttekening 24 bij Efeze 4:9: “Namelijk persoon, 
hoewel Hij naar een andere natuur is nedergedaald.” 

• Deze volkomen Zaligmaker is geboren in 
Bethlehem (v/a 6)

– In de plaats en op de tijd (volheid des tijds) die de profeten voorzegd 
hadden
– Micha 5:1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de  

duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn  
in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der 
eeuwigheid.



Zijn nederige geboorte (12)

Huiswerkvraag

1)Wat is het bezwaar bezwaar tegen de opvatting dat 
Christus zijn ‘menselijke zelfstandigheid’ (vlees en bloed) uit 
de hemel heeft meegebracht?
2) Hoe verklaar je in dit verband Efeze 4:9 en 10?



Hoofdstuk 12.b&c.
Zijn lijden, Zijn dood (1)

• Deze les: 2e en 3e trap van Zijn vernedering
– 12 Art. “Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 

gekruisigd, is gestorven”
• Tweede trap is Zijn lijden door:

– Dadelijke gehoorzaamheid
• Is het vervullen van de wet

– Gal. 4:4 geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;

– Lijdelijke gehoorzaamheid
• Is het dragen van de straf

– Jes. 53:5 de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem

• Hij leed niet als martelaar, maar droeg als  Borg en 
Middelaar de toorn van God

• HC Antw. 37: “Dat Hij aan lichaam en ziel, den gansen tijd Zijns levens op 
de aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, den toorn Gods 
tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft.”



Zijn lijden, zijn dood (2)

• Zijn lijden is voorzegd in OT (v/a 1)
– Psalm 8  Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, 

dat  Gij hem bezoekt?
– Psalm 22 Want honden hebben mij omsingeld; een vergadering van 

boosdoeners  heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten 
doorgraven.

– Jes. 53 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man 
van smarten,

– Dan. 9 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden

• NT-verwijzingen naar OT-profetie door:
– De Heere Jezus Christus zelf 

– Lukas 24:26, 27 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in 
Zijn heerlijkheid  ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al 
de profeten, legde Hij hun uit,  in al de Schriften, hetgeen van Hem 
geschreven was.

– De apostel Paulus
– Hand. 26:22, 23 betuigende  beiden klein en groot; niets zeggende 

buiten hetgeen de profeten en  Mozes gesproken hebben, dat 
geschieden zoude; Namelijk dat de Christus lijden moest,



Zijn lijden, Zijn dood (3)

• Alleen geleden onder Pontius Pilatus?
• Zijn gehele leven was een lijdensweg (v/a 2)

– 2 Kor. 8:9 dat Hij om uwentwil  is arm geworden, daar Hij rijk was
– Filip. 2:8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven 

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

• HC Antw. 37 “den gansen tijd Zijns levens op de aarde, maar 
inzonderheid aan het einde Zijns levens,

• Hoe leed Hij?
– In ziel en lichaam

– Matth. 26:38: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe …
– 1 Petr. 2:24: Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op 

het hout …

– Waarom in ziel EN lichaam?
• Omdat de zonde waarvoor Hij voldeed met lichaam en ziel 

bedreven was. 



Zijn lijden, Zijn dood (4)

• Op welke wijze leed Hij? (8 voorbeelden)
1. Zijn smartelijke besnijdenis (v/a 4)

– Waarom besneden? (v/a 5)
• Als waarachtig mens moest Hij  volkomen aan de wet 

voldoen
– Lukas 2:21, 22, 23 En als acht dagen vervuld waren, dat men het 

Kindeken besnijden zou, zo  werd Zijn Naam genaamd JEZUS,  …  naar 
de wet van Mozes,  brachten zij Hem te Jeruzalem, … (Gelijk geschreven 
is in de wet des Heeren: …)

2.Zijn vlucht voor Herodes naar Egypte 
– Matth. 2:13 Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn  moeder, en vlied 

in Egypte,

3.Zijn arme en geringe opvoeding; een arm en behoeftig 
leven vol haat, smaad en verachting (v/a 6);

– Jes 53:3  Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een 
Man van smarten,  en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als 
verbergende het  aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben 
Hem niet geacht



Zijn lijden, zijn dood (5)

• Hoe leed Hij? (vervolg)
4. Hij was vermoeid en leed honger en had verdriet

– Matth. 4:2: hongerde Hem ten  laatste.
– Joh. 11:35: Jezus weende

5. Ook onderworpen aan de vloek uit Gen. 3:19:  In het zweet 
uws aanschijns zult gij brood  eten,

6. Verzocht door de duivel;
– Matth. 4:3:  En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij 

Gods Zoon  zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.

7. “De Zijnen” = Zijn nabestaanden, het Joodse volk en 
heel het menselijk geslacht, namen hem niet aan;

– Joh. 10:11: Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet 
aangenomen.

8. Beschuldigd een onderdaan van Beëlzebul te zijn; 
– Lukas 11:15: Hij werpt de duivelen uit door Beëlzebul,  den overste der 

duivelen.



Zijn lijden, Zijn dood (6)

• Samenvattend:
Hij leed zoals profetisch voorzegd:

– Hand. 3:18: Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij  door den mond 
van al Zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.

– Markus 9:12: gelijk geschreven is van  den Zoon des mensen, dat Hij 
veel lijden zal en veracht worden

• Zijn lijden was het zwaarst op het eind van Zijn leven (v/a 
7)
– Zijn zware eenzame strijd In Gethsemané (Matth. 26)
– Verlaten door Zijn discipelen (Matth. 26:56)
– Geslagen en bespuwd bij Kajefas (Joh. 18:13-24)
– Veracht en bespot door Herodes (Lukas 23:8)
– Onrechtvaardig veroordeeld en mishandeld in het 

rechthuis bij Pilatus (Matth. 27)
– Op Golgotha gekruisigd (Joh. 19:17 e.v.)



Zijn lijden, zijn dood (7)

• Nadruk lijkt te liggen op Zijn lichamelijk lijden.
• Hij moest lijden naar ziel en lichaam (v/a 3)

• Zijn goddelijke natuur leed niet (kon ook niet lijden)
– ondersteunde Hem en gaf een eeuwige waarde aan Zijn lijden

• Waarom naar Zijn menselijke natuur?
– De zonden waarvoor Hij betalen moest, zijn gedaan in de 

menselijke natuur; met ziel en  lichaam
– 1 Petr. 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; 

opdat  wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; 
door  Wiens striemen gij genezen zijt

• Voor wiens zonden heeft Hij geleden?
– Zijn uitverkorenen, Zijn volk, Zijn schapen, Zijn 

gemeente 
– Matth. 1:21want Hij  zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
– Joh. 10;15 Ik stel  Mijn leven voor de schapen
– Hand. 20:28 om de Gemeente Gods te weiden,  welke Hij verkregen heeft 

door Zijn eigen bloed



Zijn lijden, Zijn dood  (8)
• Nadruk op Zijn lichamelijk lijden (vervolg). Waarom??
• Daarmee werd de betekenis van de OT- voorbeelden en 

bloedige offeranden zichtbaar aangetoond (zie Hebr. 9 en 10)

• Evenwel was Zijn zielelijden het zwaarst
– Mark.14:34: En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe

• De betekenis van v/a 8 is dat:
– een wereldlijke rechter (Pilatus) geoordeeld heeft dat Hij 

onschuldig was:
– Lukas 23:4: Ik vind geen schuld  in dezen Mens.

• bewust een onrechtvaardig vonnis velde
– 1 Petr. 3:18 Hij rechtvaardig  voor de onrechtvaardige

– Zodat hij als onschuldige stierf voor schuldigen
– Rom. 5:8 dat Christus voor ons gestorven  is, als wij nog zondaars 

waren
– HC v/a 40 Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet 

anders voor onze zonden kon betaald worden, dan door den dood des 
Zoons Gods.



Zijn lijden, Zijn dood  (9)

• 12 Art.: “is gestorven” = de 3e trap van zijn 
vernedering
– Door de kruisdood (v/a 1)

– Philip. 3:8: En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij 
Zichzelven vernederd,  gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, 
den dood des kruises.

– Waarom de kruisdood?
• De zonde, bedreven tegen de allerhoogste Majesteit, 

moest met de allerhoogste straf betaald worden

• Van het paaslam gold:
– Exod. 12:46 en gij zult geen been daaraan breken 

• Dat gold ook Christus als het Lam Gods dat de 
zonden der wereld wegdraagt

– Joh. 19:36 36  Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift 
vervuld worde: Geen been  van Hem zal verbroken worden.



Zijn lijden, Zijn dood  (10)

• Zijn dood aan het kruis was:
– Voorzegd in het OT (v/a 2)

– Psalm 22:17 zij hebben mijn handen en voeten doorgraven 

– Vernederend
– Jes. 53:12  en  met de overtreders is geteld geweest

– Smadelijk, smartelijk, vervloekt (v/a 3), maar ook 
gewelddadig
• Gewelddadig om Zijn volk van het geweld des 

duivels te verlossen
– Hebr. 2:14 opdat Hij door den dood te  niet doen zou dengene, die 

het geweld des doods had, dat is, den duivel;

• Smadelijk om de versmaadheid van de Zijnen op 
Zich te laden
– Ps. 69:10 En ik heb geweend in het vasten mijner ziel; maar het is 

mij  geworden tot allerlei smaad



Zijn lijden, Zijn dood  (11)

• De kruisdood was (vervolg):

– Smartelijk; om de smart voor Zijn uitverkorenen te 
dragen

– Jes. 53:4 en onze smarten  heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, 
dat Hij geplaagd, van God  geslagen en verdrukt was.

– Vervloekt; om Zijn Kerk van de vloek te verlossen
– Deut. 21:23 want een opgehangene is Gode een vloek.

• Waarom ook een vervloekte dood sterven? (v/a 4)

– Om als een volkomen Borg de schuld geheel te 
betalen en de vloek van de Wet weg te nemen

– Jes. 53 en Hij zal de machtigen als  een roof delen, omdat Hij Zijn ziel 
uitgestort heeft in den dood, en  met de overtreders is geteld geweest, 
en Hij veler zonden gedragen heeft,  

• Voor wie? Voor zijn uitverkoren Kerk!
– Joh. 17:9 Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij  Mij 

gegeven hebt, want zij zijn Uw



Zijn lijden, Zijn dood  (12)

• Deze straf (de dood) was noodzakelijk (v/a 6)
– Gods rechtvaardigheid eist dat de zonde met de dood gestraft 

wordt
– Rom. 6:23  Want de bezoldiging der zonde is de dood

• Straf was geëist. Een onveranderlijk God wil en kan het 
uitgesproken vonnis niet veranderen

- Num 23:19  God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen 
kind, dat het Hem  berouwen zou

• Zijn dood ook noodzakelijk om de straf weg te nemen
– Hij leed en stierf tot verheerlijking van God

– Efeze 1:14  Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene
verlossing, tot  prijs Zijner heerlijkheid.

– Om voor Zijn uitverkorenen verzoening teweeg te brengen 
en het testament vast te maken (Dr. Steenblok v/a 1502)

– Hebr. 9:15  En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, 
opdat, de dood  daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der 
overtredingen, die onder  het eerste testament waren, degenen, die 
geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.



Zijn lijden, Zijn dood  (13)

Huiswerkvraag

Waarom moest de (kruis)dood van de Heere 
Jezus gewelddadig en smadelijk zijn? 



Hoofdstuk 12.6.d & e
Zijn begrafenis / Zijn nederdaling ter hel (1)

• In deze les de 4e en 5e trap van Zijn vernedering
• Zijn uitroep aan het kruis:

“Het is volbracht!”(Joh.19:30)

• betekende:
– Het einde van het lijden van de Middelaar

• Kant. 50 bij Joh.19:30: Namelijk alles wat Ik om de mensen met 
God te verzoenen lijden moest, en wat door de profeten 
daarvan tevoren gezegd is geweest. 

– De vernedering ging door tot in het graf
• Bestond in de scheiding van ziel en lichaam

– Zijn lichaam werd begraven, maar Zijn ziel ging 
naar de hemel
– Lukas 23:43 Heden zult gij met Mij in  het Paradijs zijn



Begrafenis / nederdaling ter hel (2)

• 12 Art.: “en begraven” = 4e trap van Zijn 
vernedering

• Begraven door Jozef van Arimathea en Nicodemus (v/a 1)
– Joh. 19, 38, 39En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van 

Jezus was, maar bedekt  om de vreze der Joden), bad Pilatus, dat hij 
mocht het lichaam van Jezus  wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij 
dan ging en nam het lichaam van  Jezus weg. En Nicodemus kwam 
ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was),  brengende een 
mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden gewichts.

– Hoewel met misdadigers gestorven
– Jes. 53:9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

– Is Hij met eer begraven
– Jes. 53:9 en Hij is bij den rijke  in Zijn dood geweest,

• In een nieuw graf (v/a 2)

– Om zeker te stellen dat het Zijn lichaam was dat 
opgestaan is



Begrafenis / nederdaling ter hel (3)

• Waarom moest Hij begraven worden? (v/a 3)

• Om te bewijzen dat hij echt gestorven was
– Lukas 24:46 en alzo moest de Christus lijden,  en van de doden opstaan 

ten derden dage.

• Om de vloek van de zonde weg te nemen
– Gen. 3:19 want gij zijt stof, en  gij zult tot stof wederkeren.

• Om het graf voor Zijn uitverkorenen te heiligen en de 
schrik daarvan weg te nemen

– Jes. 57:2 Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun 
slaapsteden, een  iegelijk, die in zijn oprechtheid gewandeld heeft.

• Om op te kunnen staan uit de doden
– Joh. 10:17 Ik heb  macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve 

wederom te nemen

• Tot voorbeeld geestelijke begraving van de Zijnen
– Rom. 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, 

opdat, gelijkerwijs  Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid 
des Vaders, alzo  ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden



Begrafenis / nederdaling ter hel (4)

• Hij moest begraven worden omdat het:
– Voorzegd was in het OT (v/a 4)

– Zie Jes. 53:9
– Psalm 16:10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet 

toelaten,  dat Uw Heilige de verderving zie. 

• Afgeschaduwd door o.a Jona
– Matth. 12:40  Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den 

buik van den  walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie 
nachten wezen in  het hart der aarde.

– Ook door Hemzelf voorzegd is
– Markus 8:31  En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel 

moest lijden, en  verworpen worden van de ouderlingen, en 
overpriesters, en Schriftgeleerden,  en gedood worden, en na drie 
dagen wederom opstaan.

• In het graf Godheid niet van mensheid gescheiden
– NGB 19: maar intussen bleef de Goddelijke natuur altijd verenigd met 

de menselijke, ook zelfs toen Hij in het graf lag (Ps. 16:10)



Begrafenis / nederdaling ter hel (5)

• 12 Art. “nedergedaald ter helle” =
– 5e of laatste trap van Zijn vernedering

• Hij heeft helse angsten in Zijn ziel geleden (v/a 1).
• Dit wordt niet algemeen aanvaard:

– Luthersen zeggen dat Hij werkelijk in de hel geweest is om daar Zijn 
overwinning te bewijzen

– Roomsen stellen dat Hij daar geweest is om de zielen van de OT-
heiligen uit de “voorborg der vaderen” te verlossen

• Ook onder rechtzinnige theologen is verschil van mening 
geweest over letterlijke betekenis van deze formulering

• Beza (opvolger van Calvijn) zag het als het vertoeven in het graf
• Anderen, waaronder de Grote Westminster Catechismus v/a 50, 

zien het als “de staat en heerschappij van de dood over Zijn lichaam 
tot de derde dag” (met beroep op o.a. Ps.16:10)

• Belijdenis van Nicea (325) spreekt alleen van “begraven”
• Belijdenis van Athanansius (333) alleen over “nedergedaald ter helle” 



Begrafenis / nederdaling ter hel (6)

• Waarop berust de  opvatting dat “nedergedaald ter helle” 
betekent dat “Hij helse angsten in Zijn ziel geleden 
heeft”?
– Is de mening van Calvijn en onze belijdenis-geschriften en 

is tot troost van Gods volk.
– HC v/a 44 Vraag. Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle? Antw. 

Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk 
vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke 
benauwd-heid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke Hij in 
Zijn ganse lijden, maar inzonder-heid aan het kruis, gezonken was, mij 
van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

– Het is Bijbels om zijn zielelijden zo uit te drukken:
– 1 Sam. 2:6: Hij doet ter helle nederdalen, en Hij  doet weder opkomen
– Psalm. 18:6: Banden der hel omringden mij, strikken des doods 

bejegenden mij
– Psalm 116:3: De banden des doods hadden mij omvangen, en de 

angsten der hel hadden  mij getroffen;



Begrafenis / nederdaling ter hel (7)

• Toch spreken de “12 Artikelen” duidelijk over de hel. 
Is dan de betekenis uit antwoord 1 ook Bijbels 
houdbaar?

– In de Bijbel heeft het woord “hel” drie verschillende 
betekenissen:
1. De hel als plaats van de verdoemden

– Lukas 16:23: En de rijke stierf ook, ….  En als hij in de hel zijn ogen  
ophief, zijnde in de pijn, 

– Markus 9:47: 48 in het helse vuur geworpen te worden; Waar hun 
worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt

2. De hel als het graf
– Psalm 16:10: Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten;
– Psalm 115:17: De doden zullen den HEERE niet prijzen, noch allen 

die in de stilte  nedergedaald zijn 

3. De hel met de betekenis van helse angsten en 
verschrikkingen (zie blz. 6 laatste deel)



Begrafenis / nederdaling ter hel (8)

• Wanneer heeft Hij die “helse angsten” geleden (v/a 2)

– In de hof van Gethsemané
– V/a 3 wijst op Matth. 26:38-42: 

Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe…… ; 
(terwijl zijn discipelen sliepen!)

– Zie ook Lukas 22:43, 44: En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. 
En zijn zweet werd  gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde 
afliepen.

– Aan het kruis
– v/a 4 wijst op Matth. 27:46: ELI,  ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn 

God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij  verlaten!

– Zijn lijden naar de ziel duurde heel Zijn leven
– Hebr. 5:7-9 ….. , met sterke roeping en tranen geofferd  hebbende,

• HC v/a 44 bevestigt dit::
– “helse kwelling, in welke Hij in Zijn ganse lijden, maar inzonderheid aan 

het kruis, gezonken was” 



Begrafenis / nederdaling ter hel (9)

• Aangetoond: Hij is niet lichamelijk in de hel geweest is.
• Antwoord 5 wijst op Lukas 23:43:

– Heden zult gij met mij in het paradijs zijn
– Dit betekent dat na Zijn dood:

• Zijn lichaam in het graf gelegd werd;
• Zijn ziel terstond in de hemel werd opgenomen
• Zijn nederdaling ter hel voor Zijn sterven plaats moet 

hebben plaatsgevonden
• Ook v/a 6 leert dat Zijn nederdaling ter hel voor Zijn 

dood plaatsvond.
• Waarom volgt dit in de 12-Art. dan na Zijn begrafenis?

– De eerste 4 trappen van Zijn vernedering omschrijven stap voor 
stap Zijn zichtbaar lichamelijk lijden

– De 5e trap gaat over Zijn alles overtreffend onzichtbaar 
zielelijden



Begrafenis / nederdaling ter hel (10)

• De zonden zijn bedreven met ziel en lichaam
• Daarom moest de Borg en Middelaar  niet alleen naar 

het lichaam, maar ook naar de ziel lijden (v/a 7)
• Hij deed dit plaatsbekledend voor (is in plaats van) Zijn 

uitverkoren volk
• Zijn begrafenis tot troost van Zijn volk, dat geloven mag:

– Dat hun zonden met Hem begraven zijn
– Rom. 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, 

opdat, gelijkerwijs  Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid 
des Vaders, alzo  ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

– Dat Hij hun graf geheiligd heeft
– Jes. 57:2  Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun 

slaapsteden

– Dat zij met Hem zullen opstaan
– 1 Thess. 4:14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en 

opgestaan, alzo zal  ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, 
weder brengen met Hem.



Begrafenis / nederdaling ter hel (11)

• Tot troost van Zijn volk omdat (vervolg):

– Hij hun van de helse benauwdheid en pijn verlost 
heeft
• Nogmaals HC antwoord 44:

Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en 
mij ganselijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus 
door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, 
verschrikking en helse kwelling, in welke Hij in Zijn ganse 
lijden, maar inzonderheid aan het kruis, gezonken was, mij 
van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft 
– Jes. 53:5 de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem,

– Zij nu met een overwonnen vijand te doen hebben
– Rom 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door 

Hem, Die ons  liefgehad heeft
– Hosea 13:14 Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen



Begrafenis / nederdaling ter hel (12)

Huiswerkvraag

Hoe verklaren wij de woorden ‘nedergedaald 
ter helle?



Hoofdstuk 12.7
Oogmerk van Zijn vernedering (1)

• Tot hier betekenis van de 5 trappen van vernedering.
• In dit hoofdstuk in 2 lessen

Oogmerk of het doel van Zijn vernedering, t.w.

1. de voldoening aan Gods rechtvaardigheid 
(v/a 1 t/m 7)
– HC antwoord 12: God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg 

geschiede; daarom moeten wij aan haar, óf door onszelven, óf door 
een ander, volkomenlijk betalen 

2. De vraag voor wie Christus voldaan heeft 
(v/a 8 t/m 12)
– Voor iedereen?
– HC antwoord  20: Neen zij, maar alleen degenen die Hem door 

een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen. 



Oogmerk van Zijn vernedering (2)

• Heeft Christus volkomen voldaan aan de Goddelijke 
rechtvaardigheid? (v/a 1)

• Vraag vooraf bij v/a 1:
Wat eiste Gods rechtvaardigheid?

– Voldoening:
• Betaling van schuld en het ondergaan van straf

– Lev. 16:9 Dan zal Aaron den bok, op denwelken het lot voor den 
HEERE zal gekomen  zijn, toebrengen, en zal hem ten zondoffer 
maken.

– Met als belofte verzoening:
• Herstel van verstoorde verhoudingen

– Lev. 16:10  Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om 
een weggaande bok  te zijn, zal levend voor het aangezicht des 
HEEREN gesteld worden, om  door hem verzoening te doen; opdat 
men …. uitlate .



Oogmerk van Zijn vernedering (3)

• Zijn voldoening bestaat uit twee delen (v/a 2)

1. Het doen de wet (v/a 3)
2. Lijden van de straf (v/a 4)

1. Doen van de wet = dadelijke gehoorzaamheid
– Volmaakte gehoorzaamheid door Gods wet 

volkomen te vervullen
– Rom. 5:19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen 

mens velen tot  zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door 
de gehoorzaamheid  van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld 
worden.

– Waardoor Hij het recht verdiende op het 
eeuwige leven van de Zijnen

– Hebr. 5:8-9 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid 
geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij 
allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak  der eeuwige zaligheid 
geworden



Oogmerk van Zijn vernedering (4)

• Zijn voldoening bestaat uit twee delen (vervolg)

2. Het lijden van de straf (v/a 4)
– Dat is Zijn lijdelijke gehoorzaamheid =

• Straf ondergaan
– 1 Petr.2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op 

het hout; opdat  wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid 
leven zouden; door  Wiens striemen gij genezen zijt. 

• Schuld op Zich nemen
– 2 Kor. 5:21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde 

voor ons gemaakt,  opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods 
in Hem

– Daardoor is Hij een volkomen Zaligmaker die “den toorn 
Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts
gedragen heeft.. (HC antwoord 37)

– Dus voor iedereen? Nee. Rom 11:7 maar de  uitverkorenen 
hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden



Oogmerk van Zijn vernedering (5)

• Welke straf moest Hij ondergaan?
• De drievoudige dood (Gen.2:17):

– Geestelijke dood
• = volstrekte verlatenheid door Zijn Vader

– Matth. 27:46: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij  verlaten!

– Lichamelijke dood
• = scheiding van ziel en lichaam

– Lukas 23:46: Vader, in Uw handen beveel  Ik Mijn geest. En als Hij 
dat gezegd had, gaf Hij den geest.

– Eeuwige dood
• = “nederdalen ter helle”

– Formulier HA: den toorn Gods (onder welken wij eeuwiglijk 
hadden moeten verzinken) van het begin Zijner menswording 
tot het einde Zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, 
en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der Goddelijke wet 
voor ons heeft vervuld;



Oogmerk van Zijn vernedering (6)

• Waar is de prijs bepaald die Hij moest opbrengen?
• In de Raad des Vredes of het Verbond der Verlossing

heeft Christus die last vrijwillig op zich genomen
– Psalm 40:7:Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij  

geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen

– Door Zijn staat van vernedering heeft Hij aan alle 
eisen voldaan.

• Antwoord 1 en 4 wijst op Jes. 53:4, 5:  Waarlijk, Hij heeft onze 
krankheden op Zich genomen, en onze smarten  heeft Hij gedragen; doch 
wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God  geslagen en verdrukt was. 
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is  
Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en  door 
Zijn striemen is ons genezing geworden.

– Zodat Hij de beloning, = de zaligheid, van Zijn 
uitverkorenen, kon eisen

– Psalm 2:8: Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en 
de einden  der aarde tot Uw bezitting  



Oogmerk van Zijn vernedering (7)

• Daardoor is Hij een volkomen Zaligmaker, 
– Die door Zijn lijden = het ondergaan van de staat der 

vernedering (v/a 5):

• Zijn Kerk bevrijd heeft van de straf op de zonde
– Jes. 53:5: straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem,
– Joh 11:50: En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens sterve

voor het  volk, en het gehele volk niet verloren ga

• Recht heeft op Zijn loon = het eeuwige leven voor 
Zijn Kerk

– Joh 17:24: Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 
gegeven  hebt

– Dit kon Hij doen omdat Hij ook de wet volkomen 
vervuld had

– Lukas 10:28: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult  leven
– Psalm 2:8: Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel,



Oogmerk van Zijn vernedering (8)

Waarom slechts verzoening door volkomen voldoening?
• Antwoord 6 geeft 2 argumenten:
1. Zijn rechtvaardigheid houdt in dat genade slechts 

mogelijk is tegen volkomen betaling.
– Matth. 5:26: Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat 

gij den  laatsten penning zult betaald

• Bedenk: God en Zijn eigenschappen zijn één. 
• Zijn onveranderlijk eist dat Hij Zich houdt aan Zijn 

straffen en beloften.
– Ps.50:21: Deze dingen doet gij, en Ik zwijg; gij meent, dat Ik te enenmale 

ben,  gelijk gij; Ik zal u straffen, en zal het ordentelijk voor uw ogen  
stellen.

• Zijn heiligheid vergt dat Hij de zonde oneindig 
moet haten en straffen.

– Nahum 1:2: Een ijverig God en een wreker is de HEERE, een wreker 
is de HEERE, en  zeer grimmig; een wreker is de HEERE aan Zijn 
wederpartijders, en Hij  behoudt den toorn Zijn vijanden.



Oogmerk van Zijn vernedering (9)

• Waarom slechts verzoening door volkomen 
voldoening? Tweede argument

2. Omdat de Bijbel ons dit duidelijk leert
– De Bijbel wijst voortdurend op de noodzakelijkheid 

van verzoening door volkomen voldoening
– Uit de vele bewijsplaatsen een uit het OT en twee 

uit het NT”:
– Jes. 53:10: Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij 

heeft Hem krank  gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer 
gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien

– Hebr. 9:23: Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen
der dingen, die in de  hemelen zijn, door deze dingen gereinigd 
werden,

– Hebr. 10:14: Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid 
volmaakt degenen, die  geheiligd worden.

– (Terzijde: Calvijn noemde de Brief aan de Hebreen de sleutel om de 
volkomen vervulling van de OT-schaduwdienst door het offer  van 
Christus goed te kunnen begrijpen)



Oogmerk van Zijn vernedering (10)

• V/a 7 leert ons dat de verzoening door het bloed van 
Jezus Christus:
– Dadelijk,
– Volstrekt
– en persoonlijk is (zie ook v/a 8 volgende les)

• V/a 7 richt zich op de vele bestrijders van de leer van 
een verzoening die persoonlijk voor de uitverkorenen 
heeft plaatsgevonden, zoals:
– Remonstranten die o.a. stellen dat de verzoening 

niet dadelijk, volstrekt en persoonlijk is.
• Christus zou slechts de mogelijkheid tot zalig worden voor 

alle mensen hebben verworven
– Ook Socinianen, Roomsen en modernen (Barthianen

etc.) dwalen in dit stuk. 



Oogmerk van Zijn vernedering (11)

• Samengevat: v/a 7 richt zich tegen:
• Alle aanhangers van een algemene verzoening, die:

– De leer van de predestinatie (verkiezing en 
verwerping) verwerpen

– De dadelijke, volstrekte en personele verzoening door 
Christus loochenen

– De bediening van de Heilige Geest ontkennen
– De doodstaat van de mens verwerpen

• Kenmerk: Zij allen kennen de gevallen mens (in meer of 
mindere mate) geestelijke vermogens toe die hij volgens 
Gods Woord niet meer heeft.

N.B.  Algemene verzoening is niet hetzelfde als ALVERZOENING. Dit 
laatste betekent dat ALLE mensen, al dan niet na tijdelijk straflijden 
in de hel, werkelijk zalig zouden worden 



Oogmerk van Zijn vernedering (12)

• Teksten waarop algemene verzoeningsleer zich beroept:
– Joh. 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem 
gelooft, niet verderve,  maar het eeuwige leven hebbe.

– 1 Tim. 2:2-6: Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen 
voor allen.

– Zie ook Rom. 5:18, Hebr. 2:9, 2 Petr. 3:9 etc.
• Deze (en alle andere) teksten waarop zij zich beroepen 

verklaren zichzelf.
• Dit slaat op degenen die geloven, de uitverkorenen in de 

gehele wereld, onder zowel jood als heiden.
• De Bijbelse bewijzen van een dadelijke, volstrekte en 

persoonlijke verzoening door het bloed van de 
vernederde Christus – tevens de verwerping van een 
algemene verzoening - komen nader aan de orde in de 
volgende les.    



Oogmerk van Zijn vernedering (13)

Huiswerkvraag

Waarom wil en kan God in Zijn Almacht en 
Barmhartigheid de zonde niet ongestraft laten?



Oogmerk van Zijn vernedering (14)

• Les 2 over Hfd.12.7 v/a 8 t/m 12
• Gaat  over de vraag voor wie Christus voldaan heeft
• Die vraag wordt ook gesteld in de HC:

– Vraag 20: Worden dan alle mensen wederom door Christus 
zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

– Antwoord: Neen zij, maar alleen degenen die Hem door een 
waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen. 

• Op deze vraag in v/a 8 kort en krachtig antwoord:
– Alleen voor de uitverkorenen

• Bijbelse bewijzen volgen in v/a 9
– Alleen voor Zijn volk (Matth.1:21)
– Alleen voor zijn schapen (Joh.10:11)
– Alleen voor Zijn gemeente (Hand.20:28)



Oogmerk van Zijn vernedering (15)

• Meerdere teksten zijn nog te noemen:
– Hebr.2:11: Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, 

zijn allen uit  een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen 
broeders te noemen.

– Joh.11:52: Jezus zeide tot haar (is Maria): Ik ben de Opstanding 
en het Leven; die in Mij  gelooft zal leven, al ware hij ook 
gestorven;

– Joh.6:39: En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, 
dat al wat Hij Mij  gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar 
hetzelve opwekke ten  uitersten dage.

– Efez.5:30: Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en 
van Zijn benen.

– Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, 
Die den goddeloze  rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot 
rechtvaardigheid.

• Conclusie: Het is de gezonde Bijbelse leer dat Zijn 
volkomen voldoening een dadelijke, volstrekte en 
persoonlijke verzoening heeft teweeg gebracht.



Oogmerk van Zijn vernedering (16)

• De algemene verzoenings-drijvers leren:
– Christus heeft voor alle mensen geleden en heeft 

daardoor een algemene mogelijkheid van zalig 
worden verdiend

– Het aan de vrije wil van de mens is om daar wel/geen 
gebruik van te maken

• Deze dwaling houdt in dat:
– de soevereine wil van God de Vader  afhankelijk 

gemaakt wordt van de wil van de mens
– het bloed van Christus zelfs voor Judas gestort zou 

zijn
– een vermeende geloofsdaad van de mens de plaats 

inneemt van de zaligmakende bediening van  Heilige 
Geest

– de doodstaat van de mens ontkend wordt  



Oogmerk van Zijn vernedering (17)

• De algemene verzoeningsleer is wijd verspreid en hardnekkig.
• Christus heeft toch zelf meermalen gezegd dat hij 

gestorven is voor de wereld en voor alle mensen?
• Tegen de aangevoerde “bewijsteksten” levert v/a 10 

drie verklaringen:
1. Het betreft al de uitverkorenen in de wereld

• Voorbeeld: Allen in Hebr. 2:9 slaat duidelijk op Gods uitverkoren 
volk in heel de wereld

2. Het betreft de wereld van Jood en heiden
• Voorbeeld: De wereld in o.a. Joh.1, 3 en 4 slaat onmiskenbaar op 

de al de uitverkorenen in de wereld, beiden onder jood en heiden.
3. Het betreft allerlei soort van mensen

• Voorbeeld: Allen in 1 Tim.2:1 betekent in het tekstverband 
duidelijk allerlei soort van mensen

• De leer van een dadelijke, volstrekte en persoonlijke 
verzoening is door Christus Zelf bevestigd in het 
“Hogepriesterlijk gebed” (Joh. 17)



Oogmerk van Zijn vernedering (18)

• Toch staat er in de D.L. II par, 3:
– ‘Deze dood van den Zone Gods is de enige en volmaakte 

offerande en genoegdoening voor de zonden; van oneindige 
kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot 
verzoening van de zonden der ganse wereld.’ 

• HOE dit te verstaan??
• Dogm. Dr Steenblok stelt het eenvoudig voor (v/a 1130)

– Hiermee wordt bedoeld dat, al waren er duizend 
werelden, Christus niet meer had behoeven te lijden

– Genoegzaam ziet op de oneindige waardigheid en 
grootheid van de verdienste van Christus

– Uitgestrektheid ziet op de grootte en omvang van de kring 
waarvoor Zijn offerande is geschied

• Dit is de leer van de calvinistische Reformatie en 
Nadere Reformatie



Oogmerk van Zijn vernedering (19)

• Uitgestrektheid van de verdienste van Christus
• In de Raad des Vredes (of Verbond der Verlossing) 

“onderhandelden” de Drie Goddelijke Personen over de 
vraag hoe de uitverkoren, geschapen en gevallen 
zondaar, met behoud van de Goddelijke deugden, tot de zaligheid kon 
komen.

– Het onderwerp van die “onderhandelingen” betrof dus 
uitsluitend de uitverkoren zondaren.

– Dat zijn de personen waarvan de Middelaar getuigde:
– Joh. 17:6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de 

wereld gegeven  hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven

– Voor hun alleen heeft Christus geleden en is Hij 
gestorven

– Joh. 17:22  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven 
hebt; opdat  zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;



Oogmerk van Zijn vernedering (20)

• Alleen voor Zijn volk heeft Christus geestelijke EN 
lichamelijke weldaden verworven

• Er zijn godzalige leraars geweest die meenden dat 
Christus ook voor de verworpenen de uitwendige
weldaden, zoals voedsel en drank, verdiend heeft.
– Vloeit voort uit hun grote hoogachting van Christus’ verdienste. 
– Toch moet deze opvatting afgewezen worden

• Er is in de Bijbel geen enkele tekst te vinden waaruit blijkt dat het 
bloed van Christus, de verworpenen ten goede komt. 

• Zie Dogmatiek Ds G.H. Kersten:
“God draagt geheel de wereld in de kracht van het 
verbond met Noach; dit is het verbond der algemene 
genade.
Doch Zijn volk, gekocht beide naar ziel en lichaam, 
bewaart, ondersteunt en verzorgt Hij in de betoning 
zijner gunst, hen zegende uit het Genadeverbond in 
Christus”

– HC Antwoord 27 ….. maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen



Oogmerk van Zijn vernedering (21)

• Wat is de vrucht van Zijn diepe vernedering?
• V/a 11 wijst op 2 weldaden
1. God is verzoend met de uitverkoren zondaar.
2. De uitverkoren zondaar ontvang recht op 

eeuwig leven
1. Verzoend omdat:

• Aan de straf is voldaan
– Jes. 53:5: Maar  Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden.

– De schuld betaald is
– 2 Kor. 5:19: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven 

verzoenende, hun zonden  hun niet toerekenende; en heeft het woord 
der verzoening in ons gelegd.



Oogmerk van Zijn vernedering (22)

2. De uitverkoren zondaar ontvangt het recht op het 
eeuwige ten leven
– Hoe is dat mogelijk?

• De Borg en Middelaar heeft plaatsbekledend de 
wet vervuld

• daardoor heeft Hij voor Zijn kerk het recht op het 
eeuwige leven verworven
– Gal. 4:4, 5:  Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God 

Zijn Zoon  uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de 
wet;  Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en 
opdat wij  de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

• Ook hierin blinken Zijn 3 ambten uit:
– Als Profeet verkondigde Hij de volle Raad van God in eigen persoon 
– Als Priester offerde Hij zich voor hun zonden
– Als Koning zou Hij daardoor de Zijnen voor eeuwig kunnen verlossen 

en over hen regeren  



Oogmerk van Zijn vernedering (23)

• Op Bijbelse gronden is  aangetoond wie grond hebben 
om te geloven dat Christus voor hun voldaan heeft

• V/a 12 bevestigt dat :
– Alleen Zijn uitverkorenen

• Zij zijn degenen die Hem aannemen
– Joh 1:12: Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht 

gegeven kinderen  Gods te worden
– Rom. 11:7: maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen 

zijn verhard geworden

• Hoe kunnen zij Hem aannemen?
– Door de genade die de mens ontvangt

• DL Hfd. III/IV.12 ‘Waarom ook terecht gezegd 
wordt, dat de mens, door de genade, die hij 
ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.



Oogmerk van Zijn vernedering (24)

• Hoe nemen zij Hem aan? (v/a 12)
– Als verdienende Oorzaak = Hij heeft voor hun de schuld 

voldaan
– Titus 2:14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou 

verlossen van  alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou 
reinigen, ijverig  in goede werken.

– Als werkende Oorzaak = Hij heeft het machtige 
verlossingswerk verricht

– Jes 63:3  Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de 
volken met Mij

– Joh. 12:24 Indien het tarwegraan in de aarde niet valt,  en sterft, zo blijft 
hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt  het veel vrucht voort

– Als bewegende Oorzaak = Hij spoort hen aan tot liefde 
– 2 Kor. 5:14, 15  Want de liefde van Christus dringt ons; Als die dit 

oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan  allen gestorven 
zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen,  die leven, niet meer 
zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen  gestorven en 
opgewekt is.

– Als voorbeeldige Oorzaak = Hij is zijn volk als voorbeeld 
voorgegaan

– Rom.6:5:  Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de 
gelijkmaking Zijns  doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking 
Zijner  opstanding;



Oogmerk van Zijn vernedering (25)

• De algemene verzoenings-drijvers zeggen:
– Dat ik zalig kan worden dank ik aan Christus. Maar, 

dat ik zalig word heb ik aan mezelf te danken
• Wie kan dan nog zalig worden?
• De troost voor Gods volk is:

– Christus heeft niet slechts een mogelijkheid tot 
zalig worden verdiend

– Hij heeft een zekere zaligheid verdiend
• Die Hij aan Zijn volk ook toepast.

– 2 Kor.1:20: Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en 
zijn in  Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Maar Die ons met u 
bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is  God; Die ons ook heeft 
verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten  gegeven.

– Phil.1:6  Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk 
begonnen heeft,  dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;



Oogmerk van Zijn vernedering (26)

Huiswerkvraag

Wat bewijst de formulering in de Dordtse 
Leerregels Hfd. III/IV.12?:

‘Waarom ook terecht gezegd wordt, dat de mens, 
door de genade, die hij ontvangen heeft, gelooft en 
zich bekeert.’


