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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.  
  

Jezus’ levensgeschiedenis is een lijdensgeschiedenis 
1. Hij draagt de toorn van God (37) 
2. Hij bevrijdt van het oordeel van God (38) 
3. Hij verlost door Zijn kruisdood (39) 
  

1. Hij draagt de toorn van God (37) 
Het valt op dat na de zondagsafdeling over de geboorte van Jezus het meteen gaat over het 
lijden van Jezus. Zijn leven was echter lijden. Dat is voor ons mensen anders. Hoewel het er 
in sommige delen van de wereld en voor veel christenen op lijkt: het leven is niet meer dan 
lijden… 
Wat een variatie in lijden is er: psychisch, lichamelijk, geestelijk lijden. Niemand van ons 
vraagt er om. Jezus daalt in de lijdensgeschiedenis af en ondervindt aan den lijve wat lijden 
is. Vanaf het begin tot aan het eind van Zijn leven, ondergaat Hij op alle mogelijke manieren 
het lijden. Het zwaartepunt van het lijden vinden we aan het eind van Zijn leven, wanneer 
Hij aan het kruis de toorn van God ondergaat. 
Jezus' lijden is uniek. Hij lijdt 1) naar lichaam en ziel; 2) totaal (van begin tot einde van Zijn 
leven) en 3) plaatsvervangend. 
De toorn van God maakt onderdeel uit van Jezus' unieke lijden. Het is de toorn van God 
vanwege mijn zonde, mijn God vergeten, mijn ongeloof. Het is onbijbels om de toorn van 
God te verzwijgen. De dwaling van Socinus is niet uitgestorven. Socinus leerde: het kruis 
predikt alleen de hoogste liefde van God. Calvijn leerde: Christus kwam om Gods toorn te 
stillen. De diepgang van de liefde van God blijkt juist uit het stillen van de toorn van God 
door Jezus aan het kruis. Het erkennen van het verdienen van de toorn van God maakt deel 
uit van de bekering tot God.'Blijft ons Gods toorn tegen de zonde vreemd, dan zullen wij ook 
nooit het zoete der vertroosting ervaren die voor de treurigen in het lijden van Christus is' 
(Kohlbrugge) 
Het lijden van Christus is gericht op onze verlossing.Die verlossing is alomvattend. Het houdt 
in: bevrijd zijn van het rechtvaardige oordeel van God, leven van genade, recht voor God 
staan, het eeuwige leven verwerven. 
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2. Hij bevrijdt van het oordeel van God (38) 
Waarom wordt in de 12 artikelen de naam van Pontius Pilatus genoemd? 
1. om te onderstrepen dat Christus' lijden historisch van aard is. Het is werkelijk gebeurd. 
2. Pilatus is de aardse rechter, die wettig is aangesteld, en Christus veroordeeld. Hij wordt op 
wettige wijze veroordeeld, al is Christus onschuldig… Waarom dan toch schuldig verklaard? 
Omdat Jezus Christus als Middelaar voor Pilatus staat. In die hoedanigheid wordt Hij als 
kwaaddoener veroordeeld. Voor het geloof ligt in Zijn veroordeling de vrijspraak begrepen! 
  

3. Hij verlost door Zijn kruisdood (39) 
Waarom moest Jezus aan het kruis sterven? Een gehangene aan het kruis was voor God een 
vloek (Deut. 21:23). 
Het kruis van Christus: onthult onze zonde en toont ons Gods liefde. De grootheid van onze 
zonde komt aan het licht, omdat het kruis een door vervloekte plaats is. Onze zonden zijn 
geen misstappen, maar vergrijpen tegen God. God tilt zo zwaar aan de zonde, dat Zijn Zoon 
aan het kruis moet hangen. God tilt zo zwaar aan de zonde, omdat mijn behoud Hem aan 
het hart gaat. 
Wat een Zaligmaker. Wie gebukt gaat onder zonden, wie geen rust heeft in zijn hart, wordt 
gewezen op Hem, de Zaligmaker, Die tussen hemel en aarde hing. Er is allerlei vertroosting 
te vinden in de wonden van Jezus.  
  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning: 
1. Welk verband is er tussen het lijden van Christus en het lijden in ons leven? Betrek bij 
deze vraag Hebr. 2:15. 
2. Wat is buigen onder het oordeel van God over ons leven?   
3. Hoe laat het kruis ons de grootheid van 1)onze zonde zien; 2)Gods liefde zien? 
4. Ter meditatie: 
In het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen 
Christus droeg de vloek voor mij! Christus is voor mij gestorven, 
Heeft genâ voor mij verworven; 'k ben van dood en zonde vrij! 
  
Zalig, die in Hem geloven! O, bestraal ons hart van boven, 
Geest der waarheid, God van heil! Dat mijn ziele zich verlieze, 
Dit 's het deel, dat ik verkieze in die liefde zonder peil! 
(I. Da Costa) 
  
Voor de kinderen: 
Wat weet jij van het lijden van de Heere Jezus? Waarom moest Jezus zo zwaar lijden? 
Waarom moest Hij aan het kruis sterven? 
  
  
 


