
Het dieptepunt 
Zondag 8 mei 2022 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Job 7 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 16 vraag 44 

Vr. 44 Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle ? 
Antw. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd 
zij en mij ganselijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus 
Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, 

smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke Hij in 
Zijn ganse lijden, maar inzonderheid aan het kruis, 
gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn 
verlost heeft. 

 
Punten: 
1. Aangevallen door de hel 
2. Gezonken in de hel 
3. Verlost van de hel 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt:  
o Wat zijn “aanvechtingen”? 

• Bij 2e punt: 
o Wat heb je vanmiddag gehoord over de hel? 
o Hoe is de Heere Jezus “nedergedaald ter helle”? 

• Bij 3e punt: 
o Kennen al Gods kinderen deze angst? Hoe wel en hoe niet? 
o Wat is de troost voor Gods kinderen in de “nederdaling ter hel”?  

 
Belangrijke teksten: 
Aanvechtingen in Job 7 

• Het leven is moeilijk en zwaar (vers 1-3) 

• Het leven lijkt nutteloos te zijn (vers 4) 

• De eindigheid van het bestaan is voortdurend in de gedachten (vers 5-10) 

• Nare dromen en gedachten, vooral in de nacht (vers 13-14) 

• Gedachten aan zelfdoding (vers 15) 

• Onduidelijkheid waarom dit lijden er moet zijn, geen bijzondere zonde (vers 20) 

• Geen hoop op vergeving (vers 21) 
 
Uit de bronnen: 
S. Oomius (1630-1706) in “Satans vuistslagen”, boekje over invallende godslasterlijke gedachten 
Een andere troostreden kan ontleend worden aan de grote ontsteltenis van het gemoed die door die 
lasterlijke gedachten bij Gods kinderen veroorzaakt wordt. Wat dit is een bewijs van de godsvrucht 
van het gemoed en ze duiden er op dat ze tegen hun wil erdoor overweldigd werden. Waren Gods 
kinderen in deze aanvechting rustig, zonder te klagen of te kermen, dan zou het kunnen lijken alsof 
ze er enigszins in toegestemd hadden. Want water wordt niet door het opgieten van water, maar 
door het inwerpen van vuur zo hevig in beroering gebracht. 
 
Boekentip: 

• Thomas Boston. De viervoudige staat. In het kader van deze preek met name het vierde deel: 
de eeuwige staat. 

• Evert Barten. Op leven en dood. Vereenvoudigde weergave van het boek van Boston 


