
Hoofdlijn preek: 

HER VORM DE W IJKGEMEE NTE  C ALV IJNKER K B AAR N  

‘Dieper kan niet’ 

 (HC znd. 16) 

Pauluskerk 17.00 uur 

Zondag 17 april 2016 

 

Heidelbergse catechismus, Zondag 16 
Vraag 40: Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord: Omdat vanwege de gerechtigheid en    
waarheid van God niet anders voor onze zonden voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. 
Vraag 41: Waarom is Hij begraven? Antwoord: Om daarmee te betuigen, dat Hij werkelijk gestorven was. 
Vraag 42: Als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Antwoord: Onze dood is geen      
betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. 
Vraag 43: Welk nut hebben het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons? Antwoord: Dat door Zijn kracht 
onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de verdorven begeerten van het vlees niet meer in ons 
regeren, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan Hem ten offer stellen. 
Vraag 44: Waarom volgt daarop: nedergedaald ter helle? Antwoord: Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte    
zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking 
en helse kwelling, die Hij, in heel Zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn 
verlost heeft.  

Vragen voor gesprek: 

- Wat betekent het voor u/jou dat de dood een ander gezicht 
heeft gekregen, doordat Jezus er voor ons doorheen is gegaan?   
- Met Christus is onze oude mens, ons zondige ik, ook                
gestorven.  Wat vindt u van deze uitspraak: ’ik voel dat niet altijd, 
maar het is heerlijk om dat te mogen geloven!’  
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- Jezus zegt over Zijn dood tegen de Emmaüsgangers: ‘het moest’ 
d.w.z . het was nodig; zo was het reddingsplan van God.  
- Zover wilde Jezus ook gaan. Dieper kan niet. Voorbeeld: een        
reddingsactie na een ongeluk in een mijn. Er zit een groep vast op 
500 meter diepte. Wat heb je eraan als reddingswerkers weten af te 
dalen tot 300 meter?  Jezus gaat zo diep als wij zijn gevallen! 
- Dat  wij in de geloofsbelijdenis ook horen over het feit dat Jezus  
begraven is heeft daarmee te maken. Een streep onder zijn           
werkelijke sterven voor ons.  Wij hebben de dood binnen gehaald 
door de zonde. Hij die zonder zonde is, gaat er voor ons in.  
- Door het geloof zijn wij met Jezus verbonden (de doop, Romeinen 
6) en zo ook betrokken in zijn dood en opstanding. ‘Met Hem          
gestorven’ betekent dat  de kracht van de zonde is gebroken. De  
zonde kan niet meer bereiken wat het graag wil: mijn ondergang. Ik 
wordt geroepen tot een nieuw leven.  
- ‘Nedergedaald ter helle’ wordt in de catechismus gelukkig anders 
uitgelegd dan eerder in de kerkgeschiedenis. In aansluiting bij        
gedachten over ‘een vagevuur’ werd in de middeleeuwen een tekst 
uit 1Ptr. 3:19-20  zo uitgelegd dat Jezus naar de hel ging om daar te 
preken. Maar de hel is de plaats waar je helemaal door God verlaten 

bent en daar is Jezus geweest in Zijn lijden en 
dood. (vgl. ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt 
U mij verlaten?’) Dieper kan niet.  
- Door Jezus dood is voor ons de dood            
veranderd. Geen straf op de zonde meer, maar 
een deur, een doorgang naar de  feestzaal bij 
God.   
- Dieper kan niet. Diep genoeg om uw hart te 
winnen?  

Lied voor thuis:  OTH 109 
 

U stierf voor mij, mijn Jezus 
… 
De dood verloos zijn grote kracht, 

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

Bijbel: Luk. 24:13-27 
en Rom. 6:1-14,23 
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