
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus – Elburg, 18 juli 2021 
Schriftlezing: Romeinen 8:31-39  
 
Zondag 16 
Vraag 40: Waarom heeft Christus Zich tot in de dood moeten vernederen?  

Antwoord: Omdat vanwege de gerechtigheid en de 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 afsterving van 
de zonden en een doorgang naar 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 hoogste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag 
hebben dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, 
verschrikkingen en helse kwelling (die Hij in heel Zijn lijden, maar vooral aan het kruis 
heeft ondergaan) mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.   
 
Kernpunten bij de preek   

• ‘De hel’ is in de kerk een ongemakkelijk thema. In de wereld niet…! Hoe zit dat? 
• De trappen van Jezus’ vernedering: geboren – geleden – gestorven – begraven – 

nedergedaald tot in de hel. Deze trap naar beneden zijn wij zelf éérst gegaan! 
• Wat is de hel: het totale en definitieve afgesneden zijn van God. 
• Is de hel een straf? Niet voor wie niet van God wil weten. Wél voor Jezus! 
• Wanneer daalde Hij af in de hel? Tijdens de Godverlatenheid of na Zijn begrafenis?   
• Jezus gaat deze weg als Verlosser en plaatsvervangende Middelaar. Dat brengt 

zekerheid en troost (Rom.8)! 
• Romeinen 8 is de ontknoping van een intensieve geestelijke worsteling: Romeinen 

6, dat is de les – Romeinen 7, dat is het leven – Romeinen 8, dat is de kracht. 
• Antwoord 44 gebruikt het woord ‘aanvechting’ – is er verband met ‘een hel’? 
• Net als in Rom.8 zindert antwoord 44 van zekerheid en troost! 
• Een opmerkelijke kijk op de dood. 

 
Om over door te praten of te denken 

1. Durf jij over de hel na te denken? Hoe doe je dat op een goede manier? 
2. Hoe kom je aan de zekerheid waarvan Romeinen 8 en zondag 16 getuigen? 
3. Heb jij zelf ook ‘aanvechtingen’? Hoe ga je ermee om? 

 


