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Thema Waarom moest Hij lijden?(Pnr.1328) HC Zondag 15,16 
Uitgesproken 14 maart 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een opname van de avonddienst op 14 maart 2010 in het Open Hof te 
Kampen, over het vierde artikel van het Apostolicum. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 69: 5 

5. Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, 
bang is het mij te moede, houd mij staande. 
Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn schaamte, 
spreek over hen die mij benauwen recht! 
Nergens is troost en nergens medelij! 
Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken. 
Kom nader, HEER, en maak mijn leven vrij 
dat mij het hart niet gans en al ontzinke. 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle 
 
Zingen Lied 189 

1. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
 
2. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 
 
3. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen 
troostloos klagen? 
Als ik naar zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht. 
 
4. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 
'k Heb mij, Heer, voor dood en leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 
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Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Lied 192: 1, 2 en 6 

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 
 
2. Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 
 
6. De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Hebreeën 2: 10-18 

10 Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en 
door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden 
naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. 11 Hij die heiligt en zij die geheiligd 
worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet 
voor hen zijn broeders en zusters te noemen 12 wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw 
naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn 
volk.’ 13 Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta 
ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.’  
14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens 
geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over 
de dood, de duivel, 15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun 
levenslange angst voor de dood. 16 Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan 
met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van 
Abraham. 17 Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en 
zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een 
barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun 
zonden. 18 Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht 
heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.  
 

Zondag 15 en 16 uit de Cathechismus 
Vraag 37, Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden? 
Dat Hij aan lichaam en ziel, den ganse tijd zijns levens op deaarde, maar 
inzonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des 
gansen menselijken geslachts gedragen heeft , opdat Hij met zijn lijden, als 
met het enige zoenoffer , ons lichaam en onze ziel van de eeuwige 
verdoemenis verloste , en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige 
leven verwierf. 
Vraag 38, Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? 
Opdat Hij, onschuldig onder den wereldlijken rechter veroordeeld zijnde , 
ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou,bevrijdde. 
Vraag 39, Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij 
met een anderen dood gestorven was? 
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Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vervloeking, die op mij lag, op 
zich geladen heeft , dewijl de dood des kruises van God vervloekt was. 
 
Vraag 40, Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? 
Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods , niet anders 
voor onze zonden kon betaald worden, dan door den dood des Zoons 
Gods. 
Vraag 41, Waarom is Hij begraven geworden? 
Omdat daarmede te betuigen, dat Hij waarachtiglijk gestorven was. 
Vraag 42, Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het, dat wij ook 
moeten streven? 
Onze dood is geen betaling voor onze zonden , maar alleen een afsterving 
van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. 
Vraag 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 
enbegraven wordt , opdat de boze lusten des vleses in ons niet meer regeren, 
maar dat wij onszelf Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. 
Vraag 44, Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle? 
Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk 
vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn 
onuitsprekelijkebenauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in 
welke Hij in zijn ganse lijden , gezonken was, mij van dehelse benauwdheid 
en pijn verlost heeft. 

 
Zingen Lied 182: 1 en 4 

1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
4. Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 179: 1, 2 en 3 

1. Wie heeft op aard de prediking gehoord, 
de prediking van 't vleesgeworden woord, 
de Zoon van God, op Golgotha vermoord? 
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Wie durft geloven? 
Wie ziet in Hem Gods reddend' arm, van boven 
tot ons gestrekt? 
Wie durft zijn kruis belijden? 
Wiens hart zich in de lijdende verblijden, 
met smaad bedekt? 
 
2. Een rijsje dat zo woest een storm bewoog, 
een wortel uit een aarde dor en droog, 
had geen gedaante of schoonheid in ons oog. 
Als wij Hem zagen, 
zo was daar niets dat ogen kon behagen; 
Hij was veracht, 
de onwaardigste der mensen: 
wie durft zich Hem tot Zaligmaker wensen? 
Hij was veracht. 
 
3. O Man van Smart, dat ieder voor U kniel'! 
Gij droegt aldus de krankheid onzer ziel: 
't was onze last die op uw schouders viel; 
ons overtreden 
heeft U verwond; om de ongerechtigheden 
door ons begaan, 
zijt Ge in dit leed gekomen; 
de straf, die ons de vrede toe doet stromen, 
die naamt Gij aan. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 440: 1 en 2 

1. Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 
 
2. Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 

 
Zegen 


