
Gestorven en begraven 
Zondag 24 april 2022 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Romeinen 6:1-14 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 16 vraag 40 t/m 43 

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.  
 
Vr. 41 Waarom is Hij begraven geworden? 
Antw. Om daarmede te betuigen, dat Hij waarachtiglijk 
gestorven was.  
 
Vr. 42 Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt 
het dat wij ook moeten sterven? 

Antw. Onze dood is geen betaling voor onze zonden, 
maar alleen een afsterving van de zonden 
en een doorgang tot het eeuwige leven. 
 
Vr. 43 Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de 
offerande en den dood van Christus aan het kruis? 
Antw. Dat door Zijn kracht onze oude mens met Hem 
gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze 
lusten des vleses in ons niet meer regeren, maar dat wij 
onszelf Hem tot een offerande der dankbaarheid 
opofferen.  
 

 
Punten: 
1. Christus (vr. 40-41) 
2. De christen (vr. 42) 
3. De oude mens (vr. 43) 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt:  
o Kun je het voorbeeld van de flitspaal navertellen? Wat leert ons dat over de zonde? 

• Bij 2e punt: 
o Wanneer jij plotseling zou sterven, wat zou er over jouw leven gezegd moeten 

worden?  

• Bij 3e punt:  
o Lees kanttekening 16 bij Romeinen 6:6 hieronder. Wat zegt de kanttekening over het 

begin, de voortgang en het einde van het “tenietdoen” van de oude mens? 
o Kun je Bijbelse voorbeelden noemen van mensen die wel de hemel wilden, maar niet 

verlost wilden worden van hun oude mens? 
 
Belangrijke teksten 
Romeinen 6:6 & kanttekeningen Dit wetende, dat 13onze oude mens 14met Hem gekruisigd is, opdat 
15het lichaam der zonde 16tenietgedaan worde, opdat wij 17niet meer de zonde dienen. 

Dit wetende, dat 
13onze oude mens 

13 Alzo noemt hij de aangeboren blindheid en verdorvenheid des mensen, die wij van 
den eersten mens erven, die hij elders ook vlees noemt, gesteld tegen den nieuwen 
mens, die bestaat in kennis, heiligheid en rechtvaardigheid 

14met Hem 
gekruisigd is, 

14 Dewijl Christus onze zonden aan het kruis op Zich geladen heeft, niet alleen om die 
te verzoenen, maar ook om dezelve teniet te doen, gelijk volgt. 

opdat 15het 
lichaam der zonde 

15 Dat is, de gehele massa of samenvoeging van deze verdorvenheid, dewelke is als 
een onzuiver lichaam, dat vele onzuivere leden heeft 

16tenietgedaan 
worde 

16 Dit lichaam der zonde is wel van Christus geheel tenietgedaan, zoveel Zijn 
verdiensten aangaat, en is ook door Zijn Geest in de wedergeborenen de kracht van 
heersen benomen, vss. 12, 14, maar moet allengskens meer en meer in ons vernietigd 
worden door denzelven Geest, met nadere toe-eigening van den dood van Christus, 
gelijk Paulus daartoe de wedergeborenen vermaant, totdat dezelve in ons namaals 
geheel zal vernietigd worden. 

opdat wij 17niet 
meer de zonde 
dienen. 

17 Namelijk gelijk wij deden voor onze wedergeboorte. Zie van dezen dienst der zonde 
nadere verklaring vss. 16, 17, 18, 19. 



 


