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De Dood van de Dood, in de Dood van Christus. 

Een verhandeling van de verlossing en verzoening die in het bloed van Christus is, met de 
verdienstelijkheid daarvan, en genoegzaamheid daardoor bewerkt. 

Boek 1. 

Hoofdstuk 1. 

In het algemeen over het doel van de dood van Christus, zoals het in de Schrift is voorgesteld. 

Met het doel van de dood van Christus, bedoelen we in het algemeen, beide, – eerst, dat wat zijn 
Vader en Hijzelf bedoelde er in; en, ten tweede, dat wat doeltreffend werd vervuld en voltooid er 
door.  Betreffende beide mogen we een korte blik werpen op de uitdrukkingen gebruikt door de 
Heilige Geest: – 

 
1. Voor de eerste. Wilt u het einde weten waarvoor, en de intentie waarmee, Christus in de 

wereld kwam? Let het ons Hemzelf vragen (Die Zijn eigen geest kende, en ook al de 
geheimen van Zijn Vaders boezem), en Hij zal ons vertellen dat de “Zoon des mensen is 
gekomen om zalig te maken, dat verloren was.” , Mat. 18:11, – om arme, verloren zondaren te
herstellen en redden; dat was Zijn intentie en opzet, zoals opnieuw wordt betoogd in 
Luk.19:10. Vraag het ook Zijn apostelen, die Zijn geest kenden, en zij zullen u hetzelfde 
vertellen. Ook Paulus, 1 Tim. 1:15 “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, 
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de 
voornaamste ben.”  Nu als u zou vragen wie deze zondaren waren tot wie Hij deze genadige 
intentie en bedoeling heeft, verteld Hij Zelf u, Mat. 20:28, dat Hij kwam om “Zijn ziel te 
geven tot een rantsoen voor velen.;”  op andere plaatsen noemde Hij ons, gelovigen, 
onderscheiden van de wereld: want Hij “Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, 
opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God 
en Vader;” Gal. 1:4. Dat was de wil en intentie van God, dat Hij Zichzelf zou geven voor ons,
opdat wij gered mochten worden, afgezonderd zijnde van de wereld. Zij zijn Zijn Kerk: Ef. 
5:25-27, “gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft 
overgegeven;Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters 
door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen
vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.” welke 
laatste woorden ook de beoging en het doel uitdrukken van Christus in het geven van 
Zichzelf voor een ieder, zelfs zodat ze geschikt mogen worden gemaakt voor God, en nader 
tot Hem gebracht; – iets vergelijkbaars wordt ook betoogd in, Tit. 2:14 “Die Zichzelven voor
ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een 
eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.” Zo helder, dan, en klaarblijkelijk, is de 
intentie en opzet van Christus en Zijn Vader in dit grote werk, zelfs wat het was, en voor wie, 
– namelijk, om ons te redden, om ons te verlossen uit de boze wereld, ons te zuiveren en 
wassen, ons heilig te maken, ijverig, vruchtbaar in goede werken, om ons aanvaardbaar te 
stellen, en ons tot God te brengen; want door Hem “Door Welken wij ook de toeleiding 
hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der 
heerlijkheid Gods.” Rom. 5:2.

2. Het effect, ook, en werkelijke product van het werk zelf, of wat is volbracht en vervuld door 
de dood, bloed-vergieting, of de offergave van Jezus Christus, wordt niet minder helder 
gemanifesteerd, dan als ten volle, en erg vaak duidelijker, uitgedrukt; – als, ten eerste, 
Verzoening met God, door het wegnemen en ombrengen van de vijandschap die er was 
tussen Hem en ons; want “indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood 
Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.” 
Rom. 5:10. want “God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden 
hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.” 2 Kor. 5:19; ja Hij 
is het “Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der 
verzoening gegeven heeft.”  vers 18. En als u wilt weten hoe deze verzoening was bewerkt, 
zal de apostel u vertellen dat: “Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt [heeft], 



namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot 
een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;En opdat Hij die beiden met God in een 
lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.” Ef. 
2:15,16: zodat “Hij onze vrede [is], Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur 
des afscheidsels gebroken hebbende,” vers 14. 

Ten tweede, Rechtvaardiging, door het wegnemen van de schuld van zonden, en het 
bemachtigen van kwijtschelding en vergeving ervan, ons verlossend van hun macht, met de 
vloek en toorn die wij verdienden door hen; want “Noch door het bloed der bokken en 
kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige 
verlossing teweeggebracht hebbende.” Hebr. 9:12. “Christus heeft ons verlost van den vloek 
der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een 
iegelijk, die aan het hout hangt.” Gal. 3:13  “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen 
heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; 
door Wiens striemen gij genezen zijt.”  1 Pet. 2:24  Wij hebben “allen gezondigd, en derven 
de heerlijkheid Gods;” maar worden “om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de 
verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door 
het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der 
zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;” Rom. 3:23-25: want 
“In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 
zonden;” Kol. 1:14. 

Ten derde, Heiligmaking, door het uitzuiveren van de onreinheid en vervuiling van onze 
zonden, vernieuwende in ons het beeld van God, en ons voorzienend met de gaven van de 
Geest van heiligheid: want “Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den 
eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van 
dode werken, om den levenden God te dienen?” Heb. 9:14; ja “indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed 
van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Joh. 1:7. “Nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter
hand der Majesteit in de hoogste hemelen;” Heb. 1:3.  “Want Ik zal hun ongerechtigheden 
genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.” hfdst. 
8:12  “Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of 
rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.” Ef. 5:25-27. In 
het bijzonder met de gaven van de Geest, “Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, 
door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus.” Fil. 1:29; God “Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.” Ef. 1:3. 

Ten vierde Adoptie, met die evangelische vrijheid en al die heerlijke voorrechten die de 
zonen van God betreffen; want “wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn 
Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; Opdat Hij degenen, die 
onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen 
zouden.” Gal. 4:4,5. 

Ten vijfde, De gevolgen van de dood van Christus blijven hier niet bij; ze verlaten ons niet 
totdat we gevestigd zijn in de hemel, in glorie en onsterfelijkheid voor altijd. Onze erfenis is 
een “verkregene verlossing” Ef. 1:14.  “En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen 
testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die 
onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve 
ontvangen zouden.” Heb. 9:15. De hoofdsom van dit alles is, – De dood en bloed-vergieting 
van Jezus Christus, heeft voor allen die het betreft, eeuwige verlossing doeltreffend bewerkt 
en bemachtigd, bestaande uit genade hier en heerlijkheid in het hiernamaals. 

3. Zo vol, helder en duidelijk zijn de uitdrukkingen in de Schriften wat betreft het doel en 
gevolgen van de dood van Christus, dat men zou denken dat iedereen zich zou haasten en 
lezen. Maar we moeten vaststellen: onder alle dingen in de Christelijke religie is er 
nauwelijks iets wat meer betwijfeld word dan dit, wat een erg fundamenteel beginsel lijkt te 
zijn. Een verspreidende overtuiging is er van een algemene vrijkoping die door Christus is 
betaald voor allen; dat Hij stierf om alles en iedereen te verlossen, – niet alleen voor velen, 
Zijn Kerk, de uitverkorenen van God, maar ook voor iedereen van het nageslacht van Adam.



Nu, de onderwijzers van deze mening zien wel ten volle en gemakkelijk in, dat als hetgeen 
we uit de Schrift hebben betoogd het doel is van de dood van Christus . Als hetgeen we 
hiervoor hebben beschreven, de onmiddellijke vrucht en gevolgen zijn daarvan, dan zal een 
van deze twee noodzakelijk volgen: – dat ofwel, ten eerste, God en Christus hebben gefaald 
in hun beoogde doel, en niet hebben volbracht hetgeen ze bedoelden, de dood van Christus 
zijnde niet een passend en proportioneel middel voor het behalen van dat doel (want enige 
oorzaak van mislukken kan niet worden aangewezen); welke te veronderstellen ons 
blasfemisch en lasterlijk lijkt aan de wijsheid, kracht en perfectie van God, als ook 
minachtend aan het belang en de waarde van de dood van Christus; – of anders, dat alle 
mensen, heel het nageslacht van Adam, moet worden gered, gelouterd, geheiligd en 
verheerlijkt; wat ze zekerlijk niet zullen handhaven, ten minste laat de Schrift en de 
vreselijke ervaring van miljoenen dit niet toe. Daarom, om een toelaatbare kleur te werpen op
hun overtuiging, moeten ze (en dat doen ze ook) ontkennen dat God of Zijn Zoon zulk een 
absolute intentie of doel had in de dood of bloed-vergieting van Jezus Christus, of dat zoiets 
dergelijks onmiddellijk was bemachtigd en gekocht erdoor, zoals we voorheen hebben 
beschreven; maar dat God niets bedoelde, noch dat enig ding was bewerkt door Christus, – 
dat door Zijn dood geen onmiddellijk voordeel komt voor wie dan ook, behalve wat 
algemeen is voor alle en elke ziel, ofschoon ze hier vervloekend ongelovig zijn en eeuwig 
verdoemd hierna, totdat een daad van sommigen, niet bemachtigd voor hen door Christus, 
(want als het dat was, waarom hebben ze het niet allen?), namelijk, geloof hen onderscheid 
van anderen. Nu, dit lijkt mij het verslappen van de deugd, waarde, vrucht en effecten van de 
voldoening en dood van Christus, – daarnaast dienende tot een basis en fundament voor een 
gevaarlijke, oncomfortabele, foutieve overtuiging, – Ik zal, met de hulp van de Heere, 
betuigen wat de Schriften laten zien in deze beide dingen, beide de stelling die bestemd is om
bewezen te worden, en datgene wat gebracht wordt als het bewijs ervan; verlangend dat de 
Heere ons door Zijn Geest zal leiden in alle waarheid, om ons verstand te geven in alle 
dingen, en als iemand andere gedachten heeft, om die ook aan hem te openbaren.


