
MASneep, 2020 

Liturgie 

Orde van dienst, Kampen 

Gezang 8: 2, 4 

Psalm 19: 3, 4 (na wet) 

Psalm 40: 3 (na Schriftlezing) 

Gezang 12: 2, 3, 4, 7 (na preek) 

Psalm 19: 3, 4 (na geloofsbelijdenis) 

Psalm 98: 1, 2 

 

Schriftlezing 1 Tim. 2: 1-8; DL II art. 2 t/m 5 

Tekst Zondag 6 HC 

 

Thema: De Borg om uit ons faillissement te komen geschonken 

1. Hoe deze Borg moet zijn 

2. Wie deze Borg is 

3. Waaruit wij deze Borg kennen 

 

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, 

1. Hoe deze borg moet zijn 

Vorige week hebben we samen gezocht. Een middel gezocht om uit ons geestelijk 

faillissement te komen. Want, dat was de conclusie van Zondag 5, dat wij niet in staat 

zijn om zelf te betalen, en dat wij voor God zelfs de schuld elke dag groter maken. 

Failliet, bankroet. En daarom een borg gezocht. Een borg die voor ons betalen kan.  

En dat kon niet zomaar iemand zijn, zo zagen we: wij niet, en ook een ander 

schepsel niet. Dat moest een Middelaar zijn die een echt en rechtvaardig mens is, en 

toch sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen: die tegelijk ook echt God is. Zo 

moet onze Borg eruit zien.  

En Zondag 6 die gaat nu verdiepende vragen stellen over Hem. Vragen om meer te 

weten te komen over de Borg die wij nodig hebben. Om langs die weg van vragen en 

antwoorden de diepte van onze rijkdom te peilen.  

En dan gaat het vanmiddag om belangrijke zaken waarbij u maar op het puntje van 

uw stoel moet gaan zitten, om de dingen te horen over de Borg die u nodig hebt.  

Waarom zou ik, denkt iemand misschien?  
Omdat het hier in deze Zondag gaat om het fundament van uw en mijn verlossing. 
De Middelaar die wij zoeken die moet voldoen aan de eis van God, en zo niet, dan is 
Hij geen geschikte Borg, en dan komen wij niet uit ons faillissement.  



Onze verlossing valt of staat dan ook met de aard van de Middelaar. In de eerste 

plaats met de ware mensheid van Christus.  

Waarom moet de Middelaar een echt en rechtvaardig mens zijn? Omdat God dat 

eist.  

Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft, ook voor de 
zonde betaalt. De mens heeft gezondigd dus de mens moet betalen. Onze Borg 
moet dus een echt en rechtvaardig mens zijn. En daarom is het zo heerlijk om in de 
Schrift te lezen dat de Heere Jezus zo was.  
 
Een echt mens. Gegroeid in Maria’s baarmoeder. Geboren net als alle andere 
baby’s. Hij heeft moeten leren lopen, leren praten net als jullie jongens en meisjes. 
Hij kende honger en dorst, en moest eten en drinken.  
 
Hij kende vermoeidheid. Hij sliep. Hij wist wat verdriet, eenzaamheid en angsten 
waren. Hij was bekend met ziekte. De Heere Jezus heeft ook gehuild en is boos 
geweest. Een echt mens, met een echt menselijk lichaam.  
 
Er kwam bloed en water uit toen ze de speer in zijn zij staken aan het kruishout. Een 
echt mens. Zoals wij.  
Een echt mens, maar zonder zonde.  
 
En dat is ook wat de Borg moet zijn. Een echt, maar ook een rechtvaardig mens. 
Alleen zo iemand kan betalen. Want iemand die zondig is, kan dat niet voor een 
ander.  
Een zondig mens komt aan de schuld van een ander niet toe, die kan zijn eigen 
schuld niet eens afbetalen, maar maakt het elke dag groter.  
Nee, Hij moet zonder zonde zijn.  
 
Iets meer dan 30 jaar heeft Hij hier op aarde gewerkt als Borg, maar nooit gezondigd. 
Nooit, nooit zonde gedaan.  
Niet in Zijn gedachten, niet in Zijn woorden, niet in Zijn daden. Hij deed, dacht en 
sprak altijd in volmaakte liefde tot God en Zijn naasten.  
Niemand heeft dan ook ooit één bewijs gevonden dat Hij iets kwaad had gedaan. Hij 
was een smetteloos en onbevlekt lam. Er was niets op Hem aan te merken. 
Volmaakt rechtvaardig.  
Hij was zoals de Middelaar moest zijn. Een echt en rechtvaardig mens. Jezus.  
 
En toch is dat voor de Middelaar niet genoeg. Ook een mens die volmaakt en 
rechtvaardig zou zijn, ook die zou Gods toorn niet kunnen dragen en staande kunnen 
blijven. En daarom moet de Middelaar die in plaats van de mens betalen kan, ook 
echt God zijn. Om uit kracht van zijn godheid de last van Gods toorn aan zijn 
menselijke natuur te kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven te kunnen 
verwerven en terug te kunnen geven. 
 
Echt God moet de Middelaar zijn. Want alleen dan is de Middelaar van waarde. Is 
zijn dood krachtig en waardevol.  
Oneindig waardevol en krachtig zeggen de Dordtse Leerregels.  
Oneindig.  



Daar komt geen einde aan de waarde en de kracht van Zijn offer. Dat is eeuwig. Dat 
is Goddelijke waarde en kracht.  
 
Zijn dood, de kruisdood van onze Borg is dan ook meer dan genoeg om de zonden 
van de hele wereld te verzoenen.  
Meer dan genoeg zegt art. 3.  
 
Meer dan genoeg.  
Oneindig.  
 
Waarom zo krachtig en waardevol, omdat de Persoon die hem ondergaan heeft, niet 
alleen echt en volkomen heilig mens is, maar ook de eniggeboren Zoon van God is. 
Maar ook omdat Hij de toorn van God en de vervloeking die wij door onze zonden 
verdiend hadden heeft ervaren. Naar lichaam en ziel. Ook in de diepste diepen van 
Zijn ziel.  
 
Gethsemane: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. 
Allebei. Hij heeft het ondergaan en gedragen tot de diepten van de hel.  
 
De Borg moet de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht 
aan lichaam en ziel dragen. Het hele menselijke geslacht met al zijn zonden.  
En daar Gods vloek over. Oneindig zwaar.  
En dat kan Hij naar zijn menselijke natuur alleen volbrengen als daar de kracht van 
Zijn Godheid is.  
En daarom: Oneindig waardevol en krachtig.  
 
Waarom, vraagt iemand, moet het zo zwaar?  
Waarom moet Hij dan betalen voor de toorn van God tegen het hele menselijke 
geslacht. (v&a 37). Kan het niet wat minder.  
Was de toorn van God en de vloek over alleen de mensen die Hij redden moest, de 
uitverkorenen niet genoeg?  
 
Nee, de mens die Hij verlost ligt namelijk ook onder de vloek van het hele menselijke 
geslacht. In Adam als hoofd. Als onderdeel van het geheel.  
 
Misschien kan ik dat iets verduidelijken door een voorbeeld dat ik in de voorbereiding 
ergens las.  
Er was een man die ergens onderdelen wilde kopen van een autowrak dat hij ergens 
bij iemand zag staan.  
De waarde van de onderdelen die hij nodig had was bij elkaar EUR 200,-  
Toen hij dat vroeg aan de eigenaar van de auto, vertelde de eigenaar hem dat als hij 
de onderdelen van de auto los zou verkopen, hij geen geld zou ontvangen van de 
verzekeringsmaatschappij. Volgens de verzekeringsmaatschappij was de auto nog 
EUR 1.000 waard.  
Dus, zo zei de eigenaar tegen die man: ook al wilt u alleen maar enkele onderdelen 
kopen. Dan toch moet u de waarde die ik anders van de verzekeringsmaatschappij 
zou ontvangen, betalen: EUR 1.000.  
De onderdelen zijn dus onderdeel van het geheel.  
 
Terug naar de realiteit.  



De uitverkorenen liggen onder dezelfde vloek als waar het hele menselijke geslacht 
onder ligt. Die zijn onderdeel van het geheel. En daarom moet de Middelaar om een 
deel van de mensen te verlossen, Gods toorn tegen de zonde van het hele 
menselijke geslacht ondergaan.  
 
En zó kan alleen de Middelaar, die een echt en rechtvaardig mens, en tegelijk ook 
God is, ons redden, en zo de last van Gods toorn op Zich nemen, en in ruil daarvoor 
de gerechtigheid en het leven teruggeven.  
 
En ook daarvan moeten we zeggen dat kan alleen God.  
De gerechtigheid en het leven teruggeven dat is Goddelijk werk. Dat is zaligmakend 
en daar komt geen mens aan te pas. Behalve de Middelaar die echt God en mens is.  
 
Is er zo iemand ooit te vinden? Zo’n Middelaar. Wie is het dan? Zeg het dan? Wie is 
dan deze Middelaar, die echt God en tegelijk een echt en rechtvaardig mens is?  
 

2. Wie deze Borg is 

Onze Heere Jezus Christus!  

Er is er maar één die zo is. Er is maar één God en er is ook maar één Middelaar 
tussen God en mensen. En dat is Hij. Dat is de mens Christus Jezus.  
Dat is: Onze Heere Jezus Christus, die ons van God geschonken is. Hij is door God 

zelf gegeven.  

Het werk van de Middelaar is van oneindige waarde. En oneindig groot is dus ook de 

liefde van God dat Hij er Zelf zorgt, voor het Middel. Voor de Middelaar.  

Twijfelt u wel eens of God liefde is?  
Hier ziet u het. Vandaag hoort u het: Onze Heere Jezus Christus, die ons door God 
geschonken is. Zó lief had Hij de wereld.  
Waar mensen door eigen schuld verloren liggen, en er geen Borg onder ons te 

vinden is. Sterker nog. We zoeken hem niet eens van onszelf.  

Maar dan doet God het zelf. En schenkt Hij als cadeau de Borg: Zijn eigen Zoon. Wat 

onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Hij geeft Zijn eniggeboren Zoon als De 

Middelaar tussen God en mensen.  

Zijn eigen Zoon.  
Echt God is en blijft Hij en nu wordt Hij ook een echt en rechtvaardig mens. De 
Heilige die geboren is uit de maagd Maria en wat Gods Zoon genoemd zal worden, is 
onze Middelaar.  
Hij is het, het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. 

Onze Heere Jezus Christus, die ons door God geschonken is tot wijsheid, 
rechtvaardigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing.  
De Middelaar met Zijn verlossende en herscheppende werk.  

In Zondag 3 hebben wij beleden dat God de mens goed en naar Zijn beeld 
geschapen had.  
Dat wil zeggen, in ware gerechtigheid en heiligheid. Maar van dat beeld is niets meer 

over dan wat scherven.  



En nu wordt ons de Borg door God geschonken tot uw rechtvaardiging en heiliging. 

Christus maakt door Zijn werk weer nieuwe mensen. Zodat we weer worden zoals we 

waren. Geschapen naar Gods beeld.  

En nee, dat is in dit leven nog niet volkomen, maar het zal komen tot een volkomen 

verlossing. Want, Christus offer is oneindig waardevol en krachtig. Dat gaat tot de 

volmaaktheid aan toe. Hij heeft de diepten van de hel doorstaan aan lichaam en ziel. 

Zodat Hij u en jou volkomen verlost. 

Onze Heere Jezus Christus. Dat is een geloofsbelijdenis.  
Het is dan ook niet genoeg als we alleen maar weten wie de Borg is. Dat u zegt: ja 
dat is bekende stof. Deze Middelaar is Jezus Christus. 
  
Nee, het moet dieper gaan. Het gaat erom of Hij uw en jouw Borg is. Het gaat erom 

dat u al uw schuld en zonde legt op Hem, en door de Borg zelf bedekt wordt met Zijn 

gerechtigheid en bedekt wordt met Zijn heiligheid, tot een volkomen verlossing. En 

daarom komt de Borg vandaag zelf voor u staan en vraagt: wie zegt u dat Ik ben?  

En wat is dan uw antwoord op de vraag wie deze Middelaar is voor u?  

Het gaat erom gemeente, ook vandaag, dat u deze Middelaar gelovig belijdt en 
daarom zegt: U bent de Christus, de Zoon van de Levende God! Deze Heere Jezus 
Christus is mijn Borg. Mijn Middelaar. Mijn Zaligmaker.  
Dan bent u rijk! En dan ontvangt u de waarde en de eeuwigdurende rente van het 

werk van de Middelaar. Uit genade, want vlees en bloed hebben u dat niet 

geopenbaard, maar God de Vader, die in de hemel is en deze Borg geschonken 

heeft voor u.  

En daarom klinkt hier in Zondag 6 een juichkreet van Gods verloste kind. Die in 

gemeenschap met de kerk van alle tijden belijdt: Onze Heere Jezus Christus. Hij is 

de Middelaar.  

Ziende op onze ellende. Ziende op onze ongerechtigheid en onheiligheid. Is Hij er. 
Mijn Borg.  
En het geloof zingt en bejubelt God, en verheerlijkt onze Heere Jezus Christus. 
Omdat Gods kind nu alles vindt in Hem.  
Niet de eeuwige dood in het vooruitzicht. De hel waar mensen wel voor eeuwig dood 

zouden willen zijn, maar niet sterven zullen. Omdat daar voor eeuwig en altijd 

gejammer en tandengeknars is vanwege het eeuwig oordeel en de toorn van God 

waar ze in eeuwigheid niet mee klaarkomen.  

Dat is de aangrijpende realiteit voor wie niet gelooft in deze Christus. Want, die heeft 
geen Borg waar Hij in Gods oordeel bij schuilen.  
Die heeft dan geen Borg die jouw vloek en jouw schuld op zich heeft genomen. En 

zo iemand moet het dan zelf dragen voor eeuwig.  

Maar Gode zij dank, heeft God de Borg geschonken om uit ons faillissement te 

komen. En God belooft ook u en jou vandaag als de Borg u wordt aangewezen: dat 

als u in deze Borg gelooft, u niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.  

Wat een blijde Boodschap klinkt hier in Zondag 6. De enige Middelaar, de mens 

Christus Jezus. Die Zich heeft gegeven als een losprijs voor allen.  



Wat is mijn enige troost in leven en sterven? 

Dat ik door het geloof van Hem ben. Mijn Borg.  
Die unieke troost door die unieke Middelaar. Dat u het door het geloof mee zingt in 

uw hart. Onze Middelaar heeft ook voor mij het noodzakelijke, maar voor mij 

onmogelijke, gedaan.  

Hij heeft in mijn plaats de toorn gedragen en Hij is ook voor mij tot een vloek 

gemaakt. En daarom ben ik niet meer bankroet, maar schatrijk. En heb ik het cadeau 

ontvangen van Zijn wijsheid, en het cadeau van Zijn rechtvaardiging, en het cadeau 

van Zijn heiliging, en het cadeau van een volkomen verlossing.  

Jongens en meisjes, in onze wereld vinden heel veel mensen het belangrijk of je veel 
geld hebt of niet.  
Als iemand dat aan je vraagt: Ben jij arm of ben jij rijk. Dan zeg je maar: ik ben 
schatrijk, want ik heb een Borg die alles voor mij heeft betaald en ik geloof in Hem. 
En als ze dan vragen wie deze Borg is, dan antwoord je: mijn Heere Jezus Christus.  
Weet je dat zeker. Ja dat weet ik zeker. Dat weet ik.  

En u begrijpt dat heeft alles met het geloof te maken. Daar zullen we volgende week 

bij stil staan. Voor vandaag is de vraag: ‘hoe weet u dat?’ genoeg. In een tijd waar 

Gods Woord van alle kanten wordt aangevallen en ter discussie wordt gesteld. Ook 

het borgtochtelijke werk van onze Middelaar. Komt de vraag op ons af: waaruit weet 

u dat? 

3. Waaruit wij deze Borg kennen 

Uit het Heilig Evangelie.  
Gods Woord, als blijde boodschap, want dat is Evangelie. Blijde boodschap.  
En deze blijde boodschap vindt u op elke bladzijde van de Schrift terug.  
De weg naar onze verlossing is geen zelf bedachte weg om uit ons faillissement te 

komen. Dat is ook niet door mensen bedacht en uitgewerkt. En Hij is ook niet opeens 

zonder vooraankondiging door God geven.  

Nee, deze Middelaar die zou zorgen voor onze verlossing, is door God zelf gegeven, 
en aangekondigd en geopenbaard.  
Alles wat wij weten over God, over Zijn werk, over onszelf, over de weg van de 
verlossing, leren wij door Zijn Geest.  
Al mijn eigen dwaasheid moet weg. En al het goede dat ik weet, dat weet ik van 

Hem. Vloeit voort uit Hem. En de Heilige Geest vertelt het ons in het Heilig 

Evangelie, van het begin tot het einde. Van Genesis tot en met het laatste Bijbelboek 

Openbaring.  

Onze verlossing is door God geopenbaard, verkondigd, afgebeeld en vervuld. Het 

eerste Evangelie, belijdeniscatechisanten: de moederbelofte. De belofte van de 

Middelaar, toen al gegeven. En het is door de aardsvaders en profeten verkondigd.  

Abraham. Hij heeft de vervulling van Gods beloften niet verkregen, maar vanuit de 
verte gezien en geloofd en begroet.  
De HEERE heeft de Borg laten afschaduwen door middelen van de priesters, en het 

altaar en het bloed wat daarop vloeide van bokken en dieren. Het wees vooruit naar 

de Middelaar die komen zou, als het Lam dat de zonden van de wereld wegdragen 



zou. Elk lam wees naar Hem. Elke priester wees naar Hem. Elk altaar wees naar 

Hem. Elk Pascha wees naar Hem. Elke besnijdenis wees naar Hem.  

Wat een heerlijk onderwijs was dat om te komen tot Hem.  
De profeten ze hebben Hem aangekondigd. Want, een kind is ons geboren, (een 

echt en rechtvaardig mens), een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op 

Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam: wonderlijk, Raadsman, Sterke God, 

Eeuwige Vader, Vredevorst (en tegelijk echt God). 

En wat dacht u van Job die al sprak over Zijn Borg: Ook nu, zie, in de hemel is mijn 

Getuige, en mijn Pleitbezorger is in de hoogten.  Het was de Heilige Geest die hen 

hierover liet profeteren.  

De Borg zelf heeft het de Emmaüsgangers onderwezen hoe het Oude Testament vol 

stond over Zijn lijden en sterven, en Zijn overwinning. Ik ben gekomen om de wet en 

de profeten te vervullen, niet om ze te ontbinden. En Hij heeft het gedaan. Het is 

allemaal vervuld in Hem. In het werk van de Middelaar: onze Heere Jezus Christus. 

Al deze heerlijke dingen heeft de Heilige Geest laten opschrijven. God zelf heeft Hem 
aangewezen; Dit is Mijn geliefde Zoon in wie Ik Mijn welbehagen heb.  
Luister naar Hem.  

Alles wat wij moeten weten voor onze zaligheid staat dan ook in dit Heilig Evangelie. 

En dit is een betrouwbaar Woord. Volkomen betrouwbaar, want het is Gods Woord 

en daarom alle aanneming waard, ook vanmiddag.  

Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, gezonden door de Vader, om zondaars 
zalig te maken.  
De alleen wijze God, zij de eer en de heerlijkheid in eeuwigheid.  

AMEN 


