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Heidelbergse catechismus, Zondag 15 
Vraag 37: Wat verstaat u onder het woordje geleden? Antwoord: Dat Hij, tijdens heel zijn leven op 
aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het        
menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft, om met zijn lijden, als met het enige          
zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen en voor ons de genade 
van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. 
Vraag 38: Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord: Om ons, doordat Hij 
onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van 
God, dat ons treffen zou. 
Vraag 39: Betekent het iets meer dat Hij gekruisigd is, dan dat Hij op een andere wijze gestorven zou 
zijn? Antwoord: Ja, want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vloek die op mij lag, op zich geladen heeft, 
want de dood aan het kruis was door God vervloekt. 

Vragen voor gesprek: 

- Heb je wel eens met een buitenstaander 
over het kruis van Jezus gesproken?  
- In het lied  hierboven wordt Christus ge-
dankt voor Zijn lijden. Wat zou je zelf tegen 
Hem  willen zeggen n.a.v. deze dienst?   

Voor kinderen: 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

- Een vreemd logo. Het christelijk geloof laat zich verbeelden in een 
martelwerktuig.   
- De apostolische geloofsbelijdenis zegt niets over Jezus leven , alleen 
maar dat Hij geleden heeft en gekruisigd is.  
- Dat is niet om Zijn leven en wonderen te verzwijgen, maar om te 
benadrukken dat Zijn hele leven een lijdensweg was. En dat dat ook 
de kern was van de missie waarvoor Hij op aarde kwam: Hij was    
onderweg om Gods toorn te dragen.  
 
-Ondertussen is daarmee ook wel centraal gezet wat vandaag veel 
vragen oproept. Bij onszelf misschien, maar zeker ook bij anderen:  
Waarom is het kruis nodig?  
-Daar hoeven we geen ‘logisch’ antwoord op te hebben. Het is          
belangrijk om  te zien dat het niet ons vraagstuk is. God weet hoe Hij 
ons kan en wil redden. In Bijbel wordt in verschillende beelden duide-
lijk dat juist het kruis de diepte van God heilige liefde laat zien: de 
zonden kunnen voor Hem niet bestaan, maar voor de zondaar gaat 
Hij door het vuur. Vergeving kost wat, ons vergeven kost God heel 
veel.  
- In het boek ‘in alle redelijkheid’ gebruikt Tim Keller een  voorbeeld: 
Iemand vergeven die schade aan je auto reed, betekent zelf voor de kosten op-
draaien. Daarbij gaat nog slechts om een economische waarde, maar in relaties 
tussen mensen kunnen ook dingen stuk gemaakt worden waar geen prijskaartje 
aan te hangen is, maar waarbij vergeven wel heel veel van je vraagt en veel pijn 
doet. Zo ook als God ons vergeeft, Hij lijdt daarvoor in Zijn Zoon en betaalt zo de 
prijs.  
 
-Pilatus wordt expliciet genoemd omdat het kruis een historische  
gebeurtenis is en ook omdat Pilatus een rechter is die Jezus onschuld 
vast stelt en Hem toch veroordeeld. Volgens de catechismus een 
mooie verwijzing naar de betekenis van het kruis. Het oordeel voor 
Hem de Onschuldige, en vrijspraak voor ons de schuldigen.  
 
-De kruisdood was een vervloekte dood. Erger kon niet. In onszelf is 
het met ons ook erg. Zonder Christus zou God ons loslaten (dat is 
vloek). De catechismus reikt het aan als bemoediging: je mag zeker 
zijn, zelfs dat ergste heeft Hij voor ons gedragen! 

Lied voor thuis:  OTH 100 
 

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
voor uw bitt're bange nood, 
voor uw heilig, biddend strijden, 
voor uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis, door U gedragen; 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 

Uit: Dr. W. Verboom, de catechismus voor kinderen,  
Heerenveen 2011 

Bijbel: Luk. 23:13-25 
en Gal. 3:9-14 


