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deze lezing...

▪ niet de vraag: 
voor wie stierf Christus? (> de reikwijdte)

▪ maar: 
waarom stierf Christus?

▪ meer speciaal: 
waarom stierf Christus "voor de zonden"?





ZONDAG 16

Vr.40. Waarom heeft Christus Zich 
tot in den dood moeten 
vernederen?

Antw. Daarom dat vanwege de 
gerechtigheid en waarheid Gods niet 
anders voor onze zonden kon 
betaald worden, dan door den dood 
des Zoons Gods .
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1. als de zonden betaald zijn, wat is er voor God 

dan nog te vergeven?



ZONDAG 16

Vr.40. Waarom heeft Christus Zich 
tot in den dood moeten 
vernederen?

Antw. Daarom dat vanwege de 
gerechtigheid en waarheid Gods niet 
anders voor onze zonden kon 
betaald worden, dan door den dood 
des Zoons Gods .

commentaar:
1. als de zonden betaald zijn, wat is er voor God 

dan nog te vergeven?
2. waarom zou het onrechtvaardig zijn voor God 

om zonder tegenprestatie zonden te vergeven? 
Heeft Hij dat recht niet?



God is de mens een vijand geweest 
(…) God de Vader is door Christus’ 
offerande voldaan en verzoend; zijn 
gramschap is door deze Voorbidder 
gestild.

Calvijn, Institutie (II, hfst.16)



God is de mens een vijand geweest 
(…) God de Vader is door Christus’ 
offerande voldaan en verzoend; zijn 
gramschap is door deze Voorbidder 
gestild.

Calvijn, Institutie (II, hfst.16)

commentaar:
1. Gods gramschap werd niet aan het kruis gestild 

- God bewees zijn liefde >



Romeinen 5

7 Want nauwelijks zal iemand 
voor een rechtvaardige sterven -

want misschien durft iemand 
nog voor een goede te sterven.

8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, 
dat toen wij nog zondaars waren, 

Christus voor ons stierf. 



God is de mens een vijand geweest 
(…) God de Vader is door Christus’ 
offerande voldaan en verzoend; zijn 
gramschap is door deze Voorbidder 
gestild.

Calvijn, Institutie (II, hfst.16)

commentaar:
1. Gods gramschap werd niet aan het kruis gestild 

- God bewees zijn liefde; 
2. God is geen vijand die verzoend moet worden 

maar door het kruis verzoent God de wereld 
met Zich >



Romeinen 5

10 Want indien wij, 
toen wij vijanden waren, 

verzoend werden met God, 
door de dood van zijn Zoon, 

veel meer zullen wij, 
wanneer wij verzoend worden, 

gered worden in zijn leven.



Kolosse 1

20 ... en door hem (=de Zoon) 
het al wederzijds tot Zich te verzoenen

(vredemakend door het bloed van zijn kruis) 
door hem, 

hetzij wat op de aarde, 
hetzij wat in de hemelen is.



God is de mens een vijand geweest 
(…) God de Vader is door Christus’ 
offerande voldaan en verzoend; zijn 
gramschap is door deze Voorbidder 
gestild.

Calvijn, Institutie (II, hfst.16)

commentaar:
1. Gods gramschap werd niet aan het kruis gestild 

- God bewees zijn liefde; 
2. God is geen vijand die verzoend moet worden 

maar door het kruis verzoent God de wereld 
met Zich;

3. het kruis is niet de offerande, maar de 
slachting die aan het offer (de verrijzenis) 
vooraf ging >



Hebreeën 13

20 De God nu van de vrede, 
die omhoog bracht vanuit de doden, 

de grote herder van de schapen, 
in bloed van een aeonisch verbond, 

de Heer van ons, Jezus...

als een offerande 
Hand.7:41



"Omdat Hij (=Jezus) geen straf voor 
zonde (...) verdiende, kon Hij die 
straf in de plaats van anderen 
vrijwillig op zich nemen. In Zijn 
dood aan het kruis heeft Hij dus 
plaatsvervangend onze straf 
gedragen. Dit betekent dat de straf 
voor onze zonden al is betaald. "



"Omdat Hij (=Jezus) geen straf voor 
zonde (...) verdiende, kon Hij die 
straf in de plaats van anderen 
vrijwillig op zich nemen. In Zijn 
dood aan het kruis heeft Hij dus 
plaatsvervangend onze straf 
gedragen. Dit betekent dat de straf 
voor onze zonden al is betaald. "

commentaar:
1. de kruisdood was niet Góds straf, maar de 

straf die mensen aan Jezus voltrokken >



Jesaja 53

4 Nochtans, onze ziekten 
heeft hij op zich genomen, 
en onze smarten gedragen; 

wij echter hielden hem voor een geplaagde, 
een door God geslagene en verdrukte.

5 Maar om onze overtredingen
werd hij doorboord, 

om onze ongerechtigheden verbrijzeld; 
de straf die ons de vrede aanbrengt, 

was op hem...

door óns (= Israël):
doorboord, verbrijzeld en gestraft



"Omdat Hij (=Jezus) geen straf voor 
zonde (...) verdiende, kon Hij die 
straf in de plaats van anderen 
vrijwillig op zich nemen. In Zijn 
dood aan het kruis heeft Hij dus 
plaatsvervangend onze straf 
gedragen. Dit betekent dat de straf 
voor onze zonden al is betaald. "

commentaar:
1. de kruisdood was niet Góds straf, maar de 

straf die mensen aan Jezus voltrokken;
2. de zonden werden niet betaald maar 

vergeven en niet toegerekend >



2Korinthe 5

18 Echter, alles is uit God, 
die ons tot zichzelf verzoende door Christus, 

en aan ons geeft, 
de bediening van de verzoening,

19 hoe dat God, in Christus 
de wereld met zich verzoenende was, 
hen de misstappen niet toerekenend

en in ons plaatst 
het woord van de verzoening.



"Omdat Hij (=Jezus) geen straf voor 
zonde (...) verdiende, kon Hij die 
straf in de plaats van anderen 
vrijwillig op zich nemen. In Zijn 
dood aan het kruis heeft Hij dus 
plaatsvervangend onze straf 
gedragen. Dit betekent dat de straf 
voor onze zonden al is betaald. "

commentaar:
1. de kruisdood was niet Góds straf, maar de 

straf die mensen aan Jezus voltrokken;
2. de zonden werden niet betaald maar 

vergeven en niet toegerekend;
3. het kruis is geen schuldbetaling aan God, 

maar een losprijs aan degene die gevangen 
hield (zonde en dood) >



Efeze 1

7  in wie (=Christus) wij hebben 
de vrijkoping door zijn bloed, 

de invrijheidstelling van de misstappen, 
naar de rijkdom van zijn genade...

NBG en SV: vergeving
Gr. 'aphesis'
= loslating (van gevangenen; Luc.4:18)



"... Toen Hij naar het kruis ging, bijna 
tweeduizend jaar geleden, stortte een 
heilige,  rechtvaardige God Zijn toorn 
uit over Zijn Zoon. En toen Jezus zei: 
'Het is volbracht', was Gods 
rechtvaardige aard tevredengesteld. 
Je zou kunnen zeggen dat God op dat 
moment 'verlof kreeg' om de mensheid 
met liefde te behandelen zonder een 
zondig mens te hoeven verdelgen..."



"... Toen Hij naar het kruis ging, bijna 
tweeduizend jaar geleden, stortte een 
heilige,  rechtvaardige God Zijn toorn 
uit over Zijn Zoon. En toen Jezus zei: 
'Het is volbracht', was Gods 
rechtvaardige aard tevredengesteld.
Je zou kunnen zeggen dat God op dat 
moment 'verlof kreeg' om de mensheid 
met liefde te behandelen zonder een 
zondig mens te hoeven verdelgen..."

commentaar:
1. nergens in de Schrift, lezen we dat God zijn 

toorn uitstortte over zijn Zoon;



"... Toen Hij naar het kruis ging, bijna 
tweeduizend jaar geleden, stortte een 
heilige,  rechtvaardige God Zijn toorn 
uit over Zijn Zoon. En toen Jezus zei: 
'Het is volbracht', was Gods 
rechtvaardige aard tevredengesteld.
Je zou kunnen zeggen dat God op dat 
moment 'verlof kreeg' om de mensheid 
met liefde te behandelen zonder een 
zondig mens te hoeven verdelgen..."

commentaar:
1. nergens in de Schrift, lezen we dat God zijn 

toorn uitstortte over zijn Zoon;
2. in de kruisdood ontving God geen 

rechtvaardige voldoening maar ondanks het 
kruis doet Hij recht aan al zijn beloften.



Handelingen 2

23 Deze, in de bepaalde raad 
en voorkennis van God, 

uitgeleverd door handen van wettelozen; 
vastnagelend ruimden jullie hem uit de weg.

24 Maar God deed hem opstaan, 
losmakend de barensweeën van de dood, 

omdat het niet mogelijk was 
hem door deze vast te houden. 





1Korinthe 15

3 Want ik leverde aan jullie 
in de eerste plaats over, 
hetgeen ik ook ontving, 

dat Christus stierf 
voor onze zonden, 
naar de Schriften,

4 en dat hij werd begraven 
en werd opgewekt op de derde dag, 

naar de Schriften.
(...)

17 Indien Christus echter niet is opgewekt, 
dan is jullie geloof zinloos, 

dan zijn jullie nog in je zonden.


