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A.A.F. van de Weg 

  
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.  

  

De betekenis van Jezus’ levenseinde 
1. Jezus’ dood en onze zonde 
2. Jezus’ begrafenis en onze begrafenis 
3. Jezus’ sterven en ons sterven 
  

1. Jezus’ dood en onze zonde 
Waarom moest Jezus sterven? Om op die vraag antwoord te geven, moeten we bedenken 
wat de dood in de bijbel betekent. 

A. De dood is vernederend voor ons mensen. 
B. De dood is onnatuurlijk en hoort niet bij het leven. 
C. De dood is de straf (het loon) op de zonde. De oude rekening uit het paradijs is aan 

Adam en in hem aan alle mensen gepresenteerd. Wie leeft er die de slaap des doods 
niet eens zal slapen? 

De oude rekening uit het paradijs is ook aan Gods Zoon gepresenteerd. Als Middelaar wilde 
Hij de plaats innemen van sterfelijk en mensen die de dood schuldig zijn. Dat kan Hij niet 
anders dan door Zich te vernederen. Dat is een actieve daad van gehoorzaamheid aan Zijn 
Vader geweest. 'Zie, Ik kom, o God, om Uw wil te doen' (Ps. 40). De toorn van God, Die ons 
had moeten treffen, treft Gods Zoon. Gods recht moet immers Zijn loop hebben. Het is voor 
het geloof zo'n onbegrijpelijk wonder dat de Heere Jezus Zich wilde (!) vernederen tot in de 
dood. Het geloof mag immers zien dat de rekening uit het paradijs met de letters 'DOOD' 
erop, met een rood kruis zijn doorgehaald. Daaronder staat: er is BETAALD! 
  
2. Jezus’ begrafenis en onze begrafenis 
Het antwoord op vraag 41 is een kort en sober antwoord. De opstellers van de catechismus 
hebben in een ontwerp dat voorafging aan de catechismus, zoals wij die kennen, meer 
gezegd. 
Bijbels gezien willen we nog een paar dingen opmerken: 
1. Jezus' begrafenis is een vervulling van de profetie uit Jes. 53:9 en het woord van Jezus' Zelf 
uit Matt. 12:40. 
2. Jezus' begrafenis is niet alleen een bewijs dat Hij werkelijk gestorven was, maar ook een 
juridisch bewijs dat Hij overleden was. Jezus' begrafenis is historische werkelijkheid! Jezus' 
graflegging is een bewijs voor ons dat Hij in alles de mensen gelijk geworden.  
3. Jezus' begrafenis doet ons afwijzend staan tegenover crematie. 

A. Crematie komt op vanuit een antichristelijke geest. Overal waar het christelijk geloof 
ingang vond, verdween de crematie. Vandaag zien we in Europa (en Nederland) de 
omgekeerde beweging!  

B. Begraven is de doorgaande bijbelse lijn (in Oude en Nieuwe Testament). Crematie is 
teken van vloek en/of straf (bijv. Lev. 21:9, Joz. 7:25, 2 Kon. 23:20) 
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3. Jezus’ sterven en ons sterven 
Waarom moet ik sterven als Jezus' al gestorven is? De dood is voor een christen geen 
betaling, maar een afsterven van de zonde. Thomas Boston schreef: De dood is er door de 
zonde, maar de zonde zal er door de dood uitgaan.  De weg van het sterven is noodzakelijk 
om in de hemel te komen. Daar zit heilige opvoedkunde in. Het afbreken van het aardse huis 
van onze tabernakel is noodzakelijk om het huis binnen te gaan, niet met handen gemaakt. 
Jezus zet Zijn kinderen niet ineens in de hemel (Henoch en Elia uitgezonderd), maar haalt ze 
door het sterven naar Zich toe. Het leven met de Heere hier op aarde is ook een 
stervensproces. Maar sterven om op te staan, voor eeuwig met Hem op te staan! 
Dit alles neemt niet weg dat ook een gelovige angst kan hebben voor de dood. De dood blijft 
de laatste vijand. De Heere kan wel het bittere van de dood wegnemen en ook genade 
geven aan familieleden om een geliefde over te geven aan de Heere. Let op: overgeven aan 
de Heere is iets anders dan loslaten. We mogen onze geliefde, die in de Heere sterft, in Gods 
hoede aanbevelen! 
Omdat de bijbel niet positief spreekt over de dood als zodanig, moeten we ervoor waken de 
dood te verhullen of (letterlijk) te verbloemen. Voor we het weten, krijgen we ook als 
christen een tik mee van het verzachten van de dood (denk in dit verband aan de 
zogenaamde "Derde Leeftijd"). 
We hebben als christenen te leren om te sterven. Dat heet 'stervenskunst'. 
1. Neem de bijbelse opdracht van psalm 39 en 90 serieus. 
2. Zie ieder sterven als een herinnering aan je eigen sterven. 
3. Bedenk waar de dood je brengt. 
Vroeger was 'De (storm)kaap' (Zuid-Afrika) de uiterste grens tot waar ontdekkingsreizigers 
wilden gaan. Iedereen strandde daar. Op een bepaalde dag waagde iemand het er langs te 
zeilen. Hij ontdekte de weg naar Indië. De Stormkaap werd Kaap de Goede Hoop. 
Bij de kaap van de dood moeten wij stranden. Jezus is er langs gegaan, toen Hij opstond uit 
het graf. Zijn sterven was niet het eindpunt, maar de doorgang tot het eeuwige leven. Zo 
heeft Hij de weg geopend tot het nieuwe land, dat oneindig veel rijker is dan dit 
tegenwoordige leven. 
Jezus leven van mijn leven 
Jezus dood van mijne dood 
Die voor mij U hebt gegeven 
In de bangste zielenood 
Opdat ik niet hulploos sterve, 
Maar Uw heerlijkheid zou erven 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
Zij U daarvoor dank en eer. 
 
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Denk je wel eens na over je sterfdag? Waarom wel/niet? Hoe denk je daar dan over na? 
2. Waarom is crematie in het licht van de bijbel beslist af te wijzen? 
3. Hoe helpt deze preek je om je voor te bereiden op het sterven? 
Stelling: voor een christen is de laatste dag op aarde de beste dag. 
  
Voor de kinderen:  
Als je in Jezus gelooft, wat gebeurt er dan met je als je sterft? 
 


