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ZONDAG 16  
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.  

  
De dood van Jezus en het leven van de gelovige 
1. de basis 
2. het doel 
3. de roeping 
  
1. de basis 
Eigenlijk volgt dit antwoord Romeinen 6 op de voet. Dat willen wij dan ook doen. 
Brief aan de Romeinen werkt toe naar de rechtvaardiging door het geloof. Maar dan ben je er niet, 
dan begint het pas! Je bent immers gerechtvaardigd om geheiligd te worden!  
Het verlangen naar geestelijke groei is heel bijbels. Verlangen naar meer is niet altijd gezond, maar 
op dit terrein wel… 
Geestelijke groei/heiliging is 'tot Gods doel komen'. Dat is een proces, waarin de Heilige Geest de 
motor, de krachtbron is. Hij zorgt voor het begin en voor de voortgang van het geestelijke leven met 
de Heere. In het spreken over geestelijke groei is het nuttig en nodig te onderscheiden tussen positie 
en conditie. 
Je positie is je verhouding tot God. Voor een christen geldt de eerste zin van het antwoord op deze 
catechismusvraag (of Rom. 6:6a). Je positie is een van tweeën. Of je bent een kind van God, of je 
bent het niet. Je bent met God verzoend of niet. Je conditie is je omgang met God. Leef je met Hem, 
is er een dagelijks uitgaan tot Hem in gebed, put je uit de bron, het Woord? Het kan zijn dat een 
christen een slechte conditie heeft, en toch qua positie levend is. Dat spreekt uiteraard niet voor 
hem! 
Wie als kind van God slordig leeft, geesteloos is, moet opgeroepen worden te leven uit zijn positie. 
Een christen moet altijd terug naar de basis. Dat is dat de kruisdood van Christus het fundament is 
voor de heiliging. Doordat de Geest ons door het geloof met Christus verbindt, die voor ons stierf, 
ben je in staat om in het vervolg heilig te leven. Ben je een christen? Dan roem je niet in je heiliging, 
maar in het kruis van Christus. Je bent met Hem gekruisigd! Je bent met Hem gedood (Rom. 6 vs. 5a) 
en begraven, gestorven aan de zonde. Zo radicaal is de verbondenheid door het geloof aan Christus. 
God smeedt een eenheid tussen Christus en de gelovige (zie vs. 5). Daarom: toen Christus gekruisigd 
ben, ben ik met Hem meegekruisigd. Omdat Hij gestorven is, ben ik ook gestorven. En dat betekent 
vrij van de heersende, knechtende macht van de zonde. Dat is de positie. Dat moet je niet verwarren 
met je conditie. Je haalt een mist over je heen, als je de conditie als bepalend ziet. Je wilt dan graag 
de ervaring de doorslag geven i.p.v. het geloof. Het geloof zegt met Paulus in vs. 11: Houdt het 
ervoor/reken jezelf als dood voor de zonde, maar levend voor God. 
Ds. J.J..L. ten Kate dichtte: 
Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 

  
2. het doel 
Rom. 6:6 en 12 spreekt duidelijke taal. Er staat: dit weten wij dat onze oude mens met Hem 
gekruisigd is (positie), opdat (met als doel) het lichaam der zonde (of: oude mens) tenietgedaan zou 
worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. En: Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk 
lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden  van dat lichaam.  
Het doel van de heiliging is dat de boze lusten van het vlees niet meer de overhand hebben, dat we 
de zonde niet meer dienen en gehoorzamen, dat we niet ingaan op het verleidelijke aanbod van de 
duivel om het plezier van de zonde te koesteren. Belangrijk om dit onderscheid tussen de heersende 
kracht en de aanwezigheid van de zonde scherp te zien. 
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Buiten Christus heeft de zonde je in de tang, leidt en bestuurt je gevoelsleven, je wil, je gedachten. 
De zonde zit op de troon. Maar nu je door Gods Geest de ware aard van de zonde ontdekt, walg je 
ervan.  
Dit tweede stukje van de HC geeft aan dat er vanuit de kruisdood van Christus ook een oproep komt 
om de zonde niet te laten heersen in je lichaam en jezelf niet te laten gebruiken als een wapen van 
ongerechtigheid. Opdat…zo lezen we. Ja, in Christus' dood ligt niet alleen de bron tot vergeving van 
de zonde, maar ook de bron tot doding van de zonde. 
De strijd met de zondige verlangens is heftig. We liggen zo vaak onder. Hoe in die strijd te staan? 
Terug naar de basis. Terug naar Christus' offerande aan het kruis. Hij is gestorven, en ik met Hem. 
Door het geloof ben ik rechtvaardig voor God. Je kunt geen zonden bestrijden en overwinnen in je 
leven, als je niet eerst weet dat je zonden vergeven zijn. Anders wordt het een wettische kramp, een 
prestatie. Christus' overwinning over de zonde aan het kruis, is de enige reden, waarom ik de zonde 
niet meer hoef te laten regeren. Christus is voor mijn zonde gestorven. Als de satan je aanklaagt, je 
geweten je beschuldigt, vlucht naar het kruis. U stierf voor Mij, o Zaligmaker! En ik ben ook 
gestorven. En nu mag ik door het geloof weten dat ik niet alleen met Christus gestorven ben, maar 
ook met Hem zal leven (zie vs. 8). Hij Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor mij gemaakt, 
opdat ik zou worden rechtvaardigheid van God in Hem (2 Kor. 5:1). 
  
3. de roeping 
Als ik door het geloof rechtvaardig ben voor God, begint het christelijke leven pas. Rom. 12:1 wordt 
werkelijkheid!  
In een beeld: God is voortdurend op het bouwterrein van het leven van een christen aan het werk. 
Hij breekt je slechte gewoonten af en in plaats daarvan komen er gewoonten voor in de plaats die 
aan het beeld van Christus voldoen. De Vader heeft een plan van aanpak ontwikkeld. Hij weet al hoe 
het er uit komt te zien. Door de Geest voert Christus dit plan iedere dag verder uit. Soms is het 
onderbroken, soms lijkt het alsof het achteruitgaat. Toch is het doel dat je meer en meer tot Gods 
eer gaat leven. 
Er wordt afgebroken, maar er wordt ook gebouwd! Gemeenschap met Christus heeft uiteindelijk dit 
doel: Je lichaam stellen tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande.  
Die roeping kan gedwarsboomd worden. Door de inwonende zonde. Door verleidingen van buiten. 
Die verwoede aanvallen gaan door. Het kan je uitputten. Wat is het dan een troost dat er 2000 jaar 
geleden een kruis in deze wereld heeft gestaan. Dat is een krachtig middel om de zonde en de 
begeerten te doden. Want nergens wordt de zonde zo zondig als in de schaduw van het kruis. Wat 
heeft het Hem gekost! Hoe kan ik dan nog in de zonde blijven leven. Een gebed welt in mijn hart op 
met McCheyne: Heere maak mij zo heilig als voor een verloste zondaar mogelijk is. 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. 'Op Golgotha ben ik bekeerd' (Kohlbrugge) Wat drukte Kohlbrugge daarmee uit? 
2. Uitspraak: 'Een zondaar wordt niet verlost, maar verlost tot een heilig leven.' Wat is het verschil? 
3. Op welke manier kunnen we de oude mens voedsel geven? En op welke manier de nieuwe?  
4. Waarom verlost de Heere Zijn kinderen in dit leven nog niet helemaal van de zonde? Betrek bij je 
antwoord de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 1 en 2.  
5. Hoe breng je Rom. 12:1-2 in praktijk?  
Voor de kinderen:  
- kun jij verkeerde dingen noemen in je leven? Waarom horen die dingen niet bij Jezus? Hoe moet je 
nu vechten tegen die verkeerde dingen? 

 


