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De catechismus voor  
kinderen (Verboom) 

40 Waarom heeft Christus Zich tot 
in den dood moeten vernederen? 
Daarom dat vanwege de gerech-
tigheid en waarheid Gods (a) niet 
anders voor onze zonden kon be-
taald worden, dan door den dood 
des Zoons Gods (b). 
 
41 Waarom is Hij begraven gewor-
den? 
Om daarmede te betuigen dat Hij 
waarachtiglijk gestorven was (a). 
 
42 Zo dan Christus voor ons gestor-
ven is, hoe komt het dat wij ook 
moeten sterven? 
Onze dood is geen betaling voor 
onze zonden (a), maar alleen een 
afsterving van de zonden en een 
doorgang tot het eeuwige leven 
(b). 
 
43 Wat verkrijgen wij meer voor 
nuttigheid uit de offerande en den 
dood van Christus aan het kruis? 
Dat door Zijn kracht onze oude 
mens met Hem gekruisigd, gedood 
en begraven wordt (a), opdat de 
boze lusten des vleses in ons niet 
meer regeren (b), maar dat wij 
onszelven Hem tot een offerande 
der dankbaarheid opofferen (c). 
 
44 Waarom volgt daar: Nederge-
daald ter helle? 
Opdat ik in mijn hoogste aanvech-
tingen verzekerd zij en mij ganselijk 
vertrooste, dat mijn Heere Jezus 
Christus door Zijn onuitsprekelijke 
benauwdheid, smarten, verschrik-
king en helse kwelling, in welke Hij 
in Zijn ganse lijden (a), maar inzon-
derheid aan het kruis, gezonken 
was, mij van de helse benauwdheid 
en pijn verlost heeft (b). 

Vraag 40: Waarom heeft Christus zich tot in de 
dood moeten vernederen? 
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?  
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?  
Onze dood is geen betaling voor onze zonden, 
  maar alleen een afsterven van de zonden  
  en een doorgang tot het eeuwige leven. 
 
 
Vraag 43: Welk nut hebben het offer en de 
dood van Christus aan het kruis nog meer voor 
ons?  
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?  
Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen  
 de volstrekte zekerheid en troost mag hebben  
dat mijn Heere Jezus Christus  
  door zijn onuitsprekelijke benauwdheid,  
  smarten, verschrikking en helse kwelling,  
    die Hij, in heel zijn lijden,  
    maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, 
mij van de helse benauwdheid en pijn  
    verlost heeft. 
 

Waarom moest Jezus voor 
jou sterven? 
   Omdat ik die straf ver-
diend heb. 
 
Hoef jij dan niet meer te 
sterven, als je in de Heere 
Jezus gelooft? 
   Jawel, maar dat is geen 
straf meer. 
 
Hoef je niet bang te zijn om 
te sterven, als je in de Heere 
Jezus gelooft?  
   Nee, want de Heere Jezus 
brengt mij dan in de hemel. 
 
Waarom is Jezus begraven? 
   Omdat dat het bewijs is 
dat Hij echt gestorven is. 
 
Is Jezus neergedaald in de 
hel? 
   Ja, toen Hij aan het kruis 
riep: Mijn God, Mijn God 
waarom hebt U Mij verla-
ten. 
 



VERWIJSTEKSTEN  

Vraag 40 

[a] maar van de boom van de kennis van 

goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, 

want op de dag dat u daarvan eet, zult u 

zeker sterven. Gen. 2:17. 

[b] Want wat voor de wet onmogelijk was, 

krachteloos als zij was door het vlees, dat 

heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon 

gezonden in een gedaante gelijk aan het 

zondige vlees  en dat omwille van de zon-

de, en  de zonde veroordeeld in het vlees, 

opdat de rechtvaardige eis van de wet ver-

vuld zou worden in ons, die niet naar het 

vlees wandelen, maar naar de Geest. Rom. 

8:3-4. 

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed 

zijn,  heeft Hij eveneens daaraan deel ge-

had  om door de dood hem die de macht 

over de dood had – dat is de duivel – teniet 

te doen, en allen te verlossen die door 

angst voor de dood gedurende heel hun le-

ven  aan slavernij onderworpen waren. 

Hebr. 2:14-15. 

 

Vraag 41 

[a] En toen zij alles volbracht hadden wat 

er over Hem geschreven was, namen zij 

Hem van het hout af en legden Hem in het 

graf. Hand. 13:29. 

En Jozef nam het lichaam in ontvangst, 

wikkelde het in zuiver fijn linnen, en legde 

het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots 

uitgehakt had; en nadat hij een grote steen 

voor de ingang van het graf gewenteld had, 

ging hij weg. Matth. 27:59,60 

 En toen hij het van het kruis afgenomen 

had, wikkelde hij het in fijn linnen  en legde 

het in een graf dat in een rots uitgehouwen 

was, waarin nog nooit iemand gelegd was. 

Luk. 23:53. 

En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die 

een discipel van Jezus was (maar in het ge-

heim,  uit vrees voor de Joden) aan Pilatus 

het lichaam van Jezus te mogen wegne-

men; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging 

en nam het lichaam van Jezus weg. Joh. 

19:38. 

 

Vraag 42 

[a] Of wat zal een mens geven  als losprijs 

voor zijn ziel? Mark. 8:37. 

Niemand van hen kan zijn broeder metter-

daad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet 

geven. Ps. 49:8. 

[b] Want ik word door deze twee gedron-

gen: ik heb de begeerte om heen te gaan  

en bij Christus te zijn, want dat is verreweg 

het beste, Filipp. 1:23. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn 

woord hoort en Hem gelooft Die Mij ge-

zonden heeft, die heeft eeuwig leven en  

komt niet in de verdoemenis, maar is uit de 

dood overgegaan in het leven. Joh. 5:24. 

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit 

het lichaam van deze dood? Rom. 7:24. 

 

Vraag 43 

[a] Dit weten wij toch, dat onze oude mens  

met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam 

van de zonde tenietgedaan zou worden en 

wij niet meer als slaaf de zonde zouden 

dienen. Rom. 6:6. 

[b] Dit weten wij toch, dat onze oude mens  

met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam 

van de zonde tenietgedaan zou worden en 

wij niet meer als slaaf de zonde zouden 

dienen. Laat de zonde dan niet in uw ster-

felijk lichaam regeren om aan de begeerten 

daarvan te gehoorzamen. Rom. 6:6, 12. 

[c] Ik roep u er dan toe op, broeders, door 

de ontfermingen van God,  om uw licha-

men aan God te wijden  als een levend of-

fer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is 

uw redelijke godsdienst. Rom. 12:1. 

 

Vraag 44 

[a] Banden van de dood hadden mij om-

vangen, beken van verderf joegen mij angst 

aan. Banden van het graf omringden mij, 

valstrikken van de dood bedreigden mij. Ps. 

18:5, 6 

Banden van de dood hadden mij omvan-

gen, angsten van het graf hadden mij ge-

troffen, ik ondervond benauwdheid en 

verdriet. Ps. 116:3. 

Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer be-

droefd, tot de dood toe; blijf hier en waak 

met Mij. Ongeveer op het negende uur  

riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama 

sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn 

God, waarom hebt U Mij verlaten? Matth. 

26:38 en 27:46. 

In de dagen dat Hij op aarde was,  heeft Hij 

met luid geroep en onder tranen gebeden 

en smeekbeden geofferd aan Hem Die 

Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit 

de angst verhoord. Hebr. 5:7. 

[b]  Maar  Hij is om onze overtredingen 

verwond, om onze ongerechtigheden ver-

brijzeld. De straf die ons de vrede aan-

brengt, was op Hem, en door Zijn striemen  

is er voor ons genezing gekomen. Jes. 53:5. 

 

VRAGEN TER OVERWEGING 

1. Wanneer u eraan denkt dat u éénmaal moet sterven, lijkt dat voor u dan op ‘Stormkaap’ of op ‘Kaap de 

Goede Hoop’? 

2. Wat betekent het concreet wanneer onze oude mens met Christus wordt gedood? Hoe verandert dat uw 

leven? 

3. Hebt u wel eens het gevoel dat God u heeft verlaten? Wat heeft het ons dan te zeggen dat Christus is neer-

gedaald in de hel? 


