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ZONDAG 5  
  
Vraag 12: Aangezien wij dus naar Gods rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straf verdiend 
hebben, bestaat er dan nog een middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en 
weer genade vinden?  
Antwoord: God wil dat aan Zijn gerechtigheid voldaan wordt. Daarom moeten wij of zelf of 
door middel van een ander er volkomen aan voldoen.  
  
Vraag 13: Maar kunnen wij daar zelf aan voldoen? 
Antwoord: Volstrekt niet. Wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter.  
  
Vraag 14: Is er ergens enig schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? 
Antwoord: Nee. Want ten eerste wil God niet een ander schepsel voor de schuld straffen die 
de mens veroorzaakt heeft. Ten tweede kan ook geen enkel schepsel de last van Gods 
eeuwige toorn tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen.  
  
Vraag 15: Wat voor een Middelaar en Verlosser moeten wij dan zoeken? 
Antwoord: Een zodanige die waarachtig en rechtvaardig mens is, en toch krachtiger dan alle 
schepselen, dat wil zeggen, die tevens waarachtig God is.  
  
Wie gaat er betalen? 
1 Er moet betaald worden (12) 
2 Onze betaalmiddelen zijn ontoereikend (13.14) 
3 De Middelaar kan betalen (15) 
  
1 Er moet betaald worden 
Zondag 5 veronderstelt dat er schuld is, die betaald moet worden (Aangezien wij…straf 
verdiend hebben). Hoewel aangekomen in het tweede deel (Verlossing) van de Catechismus, 
is kennis van de ellende blijkbaar blijvend verweven met kennis van de Heere Jezus. Zoals in 
het eerste deel de verlossing de boventoon voerde, zo voert in het tweede deel van de 
catechismus de ellende de ondertoon, de bastoon.  
Zondag 5 spreekt in de beeldtaal van 'schuld' en 'betalen van schuld'. We staan in de schuld, 
we moeten betalen, maar kunnen niet betalen. In die schrijnende situatie is erkenning van 
onze schuld bevrijdend. 'Hoe groot is de mens die zijn ellende kent' (Blaise Pascal). Niet 
omdat het erkennen van onze schuld ons redt, maar omdat ze ons doet verlangen naar een 
betaalmiddel. 
Wie God toevalt in Zijn recht, belijdt schuldig te zijn. 
Het kan een worsteling zijn bij jezelf na te gaan of het verlangen naar vergeving geen 
egoistisch gebeuren is. Denk dan aan de verloren zoon. Hij kwam thuis en kreeg een hartelijk 
onthaal, ook al kwam hij naar huis om zichzelf te redden van de dood. Wie er ook maar tot 
Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen. 
Christus is de ware 'nooduitgang' in ons donkere bestaan. De nooduitgang gebruiken we pas, 
als alle andere vluchtroutes zijn afgesneden.  
Het antwoord op vraag 12 mist op het eerste gezicht een verwijzing naar Christus. De 
catechismus wil ons echter met het antwoord leren dat God niet zomaar verlost, maar Zijn 
recht laat gelden. Het is een bevrijding om te lezen dat God niet eist dat wij zelf moeten 
betalen, maar dat de mogelijkheid wordt opengelaten dat een ander/de Ander betaald! 
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2 Onze betaalmiddelen zijn ontoereikend 
Kunnen we misschien door onszelf betalen? Nee, we hebben geestelijk gezien geen cent op 
zak om onze schuld af te lossen. Het is werkelijk dweilen met de kraan open, want we maken 
onze schuld dagelijks groter.  De catechismus tekent onze geestelijke situatie haarscherp. 
Ook onze pogingen om de schuld te verminderen, lopen op niets uit. 
De catechismus wil op een pedagogische manier al onze zelfgemaakte gronden, waarmee 
we menen voor God te kunnen bestaan, wegbreken. 
Is er een mogelijkheid dat een ander schepsel betaald? In de context van het schrijven van 
de catechismus kunnen we denken aan heiligen of engelen, die in de roomskatholieke kerk 
een verdienstelijke status kregen toebedeeld. Ook wij kunnen op reformatorische wijze onze 
'heiligen' eren, en henzelf op hun woorden zo vertrouwen dat we ons geestelijke heil ervan 
afhankelijk maken. 
Ook iemand anders kan de schuld echter niet voor ons betalen. Omdat 1) God wil dat wij 
persoonlijk betalen voor persoonlijke schuld; en 2) niemand de last van de toorn van God 
tegen de zonde kan dragen. Het is om wanhopig van te worden. Als het dan maar 'heilzame 
wanhoop' is, die tot Christus leidt. De zaligheid is immers in geen Ander…! 
  
3 De Middelaar kan betalen (15) 
Daar sta je dan…met lege handen.  
Er is uiteindelijk maar een weg. Een lied zingt ervan: Uw eigen Zoon heeft tot de troon de 
toegang weer ontsloten. 
De catechismus spreekt over een Middelaar. Wat een kostbaar en bijbels woord. Christus is 
de Middelaar Die tussentreedt tussen de eisende God en de schuldige mens. Hij is 
bovendien de Verlosser. Hij kan en wil en zal betalen voor schuldige zondaren. Voor Hem is 
niets onmogelijk.  
De grootste oceaan kan leeg geschept worden, maar het vermogen om schuld van mensen 
te betalen wordt niet uitgeput. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig, zalig 
leven.  
De vraag is of ik tevreden ben met Hem. De troost gaat schitteren. Midden in de dood, 
schenkt Hij mij het leven. Op Golgotha is betaald. De Vader ging akkoord met het bloed van 
het Lam. Dat was het betaalmiddel dat voldeed. Hij vervult mijn gebrek volkomen. 
  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  

1. Vindt u het moeilijk om de Heere gelijk te geven in Zijn oordeel over uw leven? Hoe zou 
dat komen? En waarom is het toch zo bevrijdend?  

2. Van welke 'betaalmiddelen' (zie vraag en antwoord 13) maakt u gebruik? Waarom zijn 
ze niet afdoende? 

3. Mediteer eens door over de bijzonder mooie zinsnede uit NGB art. 26: 'Want er is 
niemand onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus…' 

4. ‘Christus alleen’. Bent u tevreden met Hem? Of probeert u nog steeds zelf God  
tevreden te stemmen?  
  
Voor de kinderen: stel je eens voor dat jij iemand 10 euro schuldig bent, maar je kunt het 
niet terugbetalen. Wat moet je dan doen? Wat zijn wij God schuldig? En hoe kan die schuld 
betaald worden? Wie heb je dan nodig?  
  


