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17.  De dood van Christus en christenen 
 

Kringleider

 
DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER 

De kringleden helpen geloven: 
1.  dat Jezus Christus als een zoenoffer voor hun zonden 

en in hun plaats gestorven is. 
2.  dat hun eigen dood geen straf is, maar een middel om 

hen te heiligen. 
 
I. AANBIDDING (10 min.) 

1. Gebed. 

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden 
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar Gods stem. 

2. Meditatie. 

God aanbidden is God danken. 

Thema: Danken voor het kruis. 

Lees onderstaande Bijbelgedeelten. Lees de uitleg voor of 
leg het in eigen woorden uit. 
 
a. De kruisdood van Jezus is een bewijs van Gods liefde voor 

ons. 
Romeinen 5:6-8  
6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor 
ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 
Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil 
sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn 
leven te geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat 
Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars 
waren. 
 
Niemand heeft grotere liefde, dan dat Hij zijn leven inzet 
voor zijn vrienden (Johannes 15:131). 
 
b. De kruisdood van Jezus is een verzoening van Gods heili-

ge, rechtvaardige verbolgenheid/toorn tegen onze zonden. 
Romeinen 5:9-11  
9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood 
zijn vrijgesproken, dankzij Hem zullen worden gered en 
niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog 
Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood 
van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met 
Hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 11 En 
meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer 
Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. 
 
De kruisdood van Jezus is de voldoening van Gods 
rechtseis, namelijk dat daardoor alle zonde voor 100% 
gestraft wordt! God is helemaal niet meer verbolgen of 
toornig tegen ons! 

                                                           
1 Johannes 15:13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je 
vrienden. 

c. De kruisdood van Jezus maakt vrede tussen God en ons. 
Romeinen 5:1-2  
1 We zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond 
van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer 
Jezus Christus. 2 Dankzij Hem hebben we door het geloof 
toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, 
en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons 
gelukkig. 
 
De kruisdood van Jezus herstelt ons gebroken relatie met 
God. Er is geen enkel rede waarom wij gescheiden van 
God hoeven te leven. 
 
d. De kruisdood van Jezus maakt ons helemaal vrij. 
1 Petrus 2:22-25  
22 die geen enkele zonde begingen over wiens lippen geen 
leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en hoonde Zelf niet, 
Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem 
die rechtvaardig oordeelt. 24 Hij heeft in zijn lichaam 
onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood 
voor de zonden, rechtvaardig zouden leven. Door zijn 
striemen bent u genezen. 
Aan het kruis heeft Jezus geboet voor al onze zonden uit 
het verleden, heden en toekomst. Hij heeft onze zonden in 
onze plaats gedragen. Al onze zonden van het verleden, 
van het heden en van de toekomst zijn verzoend. We zijn 
dus nu helemaal vrij om te leven voor wat recht is in Gods 
ogen. 

3. Aanbidding. 

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) 
God aanbidden. Dank God voor wat de kruisdood van Jezus 
Christus voor je betekent. 
 
II. INLEIDING THEMA (5 min.) 

Het thema voor deze bijeenkomst is: 
De dood van Christus en christenen. 

Lees voor of leg uit. 

1. Zijn dood was vrijwillig. 

Op en vrijdag in April 30 n.C. werd Jezus Christus 
gekruisigd. Hij werd door de leiders van het volk van 
Israël overgeleverd aan de Romeinse overheid. Dus, Hij 
werd zowel door de Joden als door de niet-joden ter dood 
veroordeeld. 
 
Toch stierf Jezus Christus volkomen vrijwillig (Johannes 
10:18a2)! Hij werd niet tegen zijn wil door zijn vijanden 
vermoord, maar Hij gaf zijn leven vrijwillig voor zijn 
vrienden. 

                                                           
2 Johannes 10:18a. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben 
vrij om het te geven 
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2. Zijn dood was een verzoening. 

Zijn dood was een onderdeel van het eeuwige plan van 
God voor de verlossing van mensen. Zijn dood was abso-
luut noodzakelijk. Het was het zoenoffer voor onze zon-
den. Omdat God heilig en rechtvaardig is, vereist Hij aan 
de ene kant dat alle mensen volmaakt leven zoals Hij dat 
wil en aan de andere kant dat alle zonden van alle mensen 
gestraft moeten worden. Omdat geen enkel mens hieraan 
kan voldoen, toornt God tegen de zonde van de mens. 
 
Jezus Christus leefde niet alleen volkomen zoals God dat 
wilde, maar nam ook door zijn dood aan het kruis de hele 
straf van onze zonden op Zich. Door de dood van Jezus 
Christus aan het kruis werd aan Gods heilige en 
rechtvaardige eis voldaan en werd zijn toorn tegen onze 
zonden weggenomen. Jezus droeg de volledige straf voor 
onze zonden. Zonder dit zoenoffer kan niemand 
behouden worden. Door geloof in Jezus Christus en zijn 
volbrachte werk aan het kruis wordt een mens met God 
verzoend en daardoor behouden. 

3. Zijn dood was plaatsvervangend. 

Zonder de dood van Christus, zouden wij gestraft moeten 
worden met de geestelijke, fysieke en eeuwige dood. De 
geestelijke dood brengt scheiding met God en heel veel 
ellende met zich mee. De fysieke dood brengt scheiding 
tussen geest en lichaam en scheiding met onze geliefden. 
En de eeuwige dood brengt scheiding van de liefdevolle 
aanwezigheid van God. Het betekent dat je in de hel door 
God verlaten wordt. 
 
Jezus Christus stierf in onze plaats, d.w.z. Hij nam onze 
geestelijke, fysieke en eeuwige dood op Zichzelf. Hij stierf 
in onze plaats. Hij nam onze plaats van volkomen 
ongerechtigheid en gaf aan ons zijn plaats van volkomen 
gerechtigheid. 
 
2 Korintiërs 5:21.  
21 God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één 
gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig 
voor God konden worden. 
 
1 Petrus 2:24.  
24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout 
opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig 
zouden leven. 
 
1 Petrus 3:18a.  
18a Ook Christus immers heeft, terwijl hij Zelf rechtvaar-
dig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, 
voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. 

4. Zijn dood was onze redding, behoudenis. 

Waarvan wordt de gelovige gered (behouden)? 
a. De gelovige wordt gered van Gods rechtvaardige toorn 

en straf op de zonde – d.w.z. God verklaart hem recht-
vaardig en beschouwt en behandelt hem als volkomen 
rechtvaardig. 

b. Hij wordt gered van de schuld en de schande, - d.w.z. 
van een slecht geweten en van de oneer van veroorde-
ling en verwerping. 

c. En dus wordt hij gered van de veroordeling en verwer-
ping in het Laatste Oordeel. Hij wordt gered van de 
eeuwige dood in de hel en krijgt het eeuwige leven uit 
genade geschonken. 

 
III. UITWISSELEN STILLE TIJD (30 min.) 

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen 
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille 
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft. 
Thema: De dood van Christus en christenen 

Dag 1 Psalm 22:15-19. 
Profetie over de dood van Jezus  
(vgl. Johannes 19:18,23,28,34).  

Dag 2 Marcus 15:1-38. 
Jezus Christus wordt gekruisigd. 

Dag 3BS Johannes 10:11-18. 
Jezus is geen slachtoffer. 

Dag 4 Romeinen 5:6-11. 
Waarom Jezus zijn leven gaf. 

Dag 5 1 Petrus 4:12-19. 
Ook christenen moeten nog lijden en sterven. 

Dag 6 Prediker 12:1-7. 
Wat er met de mens gebeurt als hij sterft.  

Dag 7 2 Korintiërs 5:1-9. 
Het onderpand dat de toekomst in de hemel 
verzekert. 

Dag 8 Filippenzen 1:20-24. 
Waar de gelovige heengaat als hij sterft. 

Dag 9 Lucas 16:19-31. 
Waar de ongelovige heengaat als hij sterft. 

Dag 10 Prediker 9:5-10. 
De doden kunnen geen contact maken met de 
levenden. 
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IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.) 

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling 
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra 
gespreksstof dienen. 

1. Bespreking studie 

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de 
onderstaande vragen: 

Thema: Je toestand tussen dood en opstanding. 

a.  Wat is het karakter van de lichamelijke dood? 
b.  Waarom moeten ook christenen nog lichamelijk 

sterven? 
c.  Wat is de bestemming van de ziel of geest van de mens 

ná de lichamelijke dood? 
d.  Wat is de toestand van de ziel of geest van de christen 

in de hemel? 

2. Toewijding 

Laat de kringleden over de volgende vragen nadenken en 
hun antwoorden opschrijven in hun map: 
a. “Geloof je dat Jezus Christus je zonden van je 

weggenomen heeft door ze in zijn eigen lichaam aan 
het kruishout te laten spijkeren (1 Petrus 2:243)?” 

b.  “Geloof je dat Jezus Christus in jouw plaats gestorven 
is en op deze manier jou tot God gebracht heeft (met 
God verzoend heeft) (1 Petrus 3:18a4)?” 

c. Jezus zegt, “Wie Mij wil volgen, moet zichzelf 
verloochenen, elke dag zijn kruis opnemen en mijn 
weg gaan” (Lucas 9:23, GNB). 

d. “Ben jij bereid om jouw kruis op te nemen en Hem te 
volgen naar Golgotha (d.w.z. te sterven met betrekking 
tot je zelfzuchtige ambities)?” 

3. Persoonlijke uitwisseling 

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en 
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over 
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat 
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder? 
 
V. MEMORISATIE (5 min.) 

1. Overhoring. 

Laat de kringleden twee aan twee elkaars 
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen). 

                                                           
3 1 Petrus 2:24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op 
gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. 
Door zijn striemen bent u genezen. 
4 1 Petrus 3:18b Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig 
was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, 
om u zo bij God te brengen. 

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers. 

Verduidelijk het memorisatievers. 
 

DE DOOD VAN CHRISTUS 

1 Petrus 3:18a 

Ook Christus heeft eens voor al  
geleden voor de zonden;  

de onschuldige heeft geleden  
ter wille van de schuldigen 
om u bij God te brengen. 

 
1 Petrus 3:18a (GNB) 

 

3. Memorisatie van de Bijbelboeken. 

De eerste 7 brieven van Paulus:  
Romeinen, 1+2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs, 
Filippenzen, Kolossenzen 

 
VI. BIJBELSTUDIE (45 min.) 

Thema: De Herder legt zijn leven af voor zijn schapen. 

1. Bijbelstudie. 

 Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer: 

Johannes 10:1-18. 

‘Waarachtig, Ik verzeker u: wie de schaapskooi niet 
binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen 
klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de deur naar 
binnen gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem 
doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn 
stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze 
naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten 
gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen 
hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen 
ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van 
een vreemde niet kennen.’ 
 
6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet 
wat hij bedoelde. 
 
7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de 
deur voor de schapen. 8 Wie vóór Me kwamen waren 
allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet 
naar hen geluisterd. 9 Ik ben de deur: wanneer iemand bij 
Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit 
lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt 
alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik 
ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 
 
11 Ik ben de Goede Herder, Een goede herder geeft zijn 
leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen 
herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de 
schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een 
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wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de 
schapen uiteen; 13 de man is een huurlingen de schapen 
kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de Goede Herder. Ik 
ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15 zoals 
de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven 
voor de schapen. 
 
16 Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij 
zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, 
met één Herder. 
 
17 De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om 
het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn 
leven, Ik geef het Zelf. Ik ben vrij om het te geven en om 
het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van 
mijn Vader heb gekregen.’ 

2. Nadruk. 

Jezus Christus legt zijn leven vrijwillig af en sterft in mijn 
plaats. 

3.Uitleg voor de kringleider. 

10:1-5. De Herder van de schapen. 
 
a. ‘De schaapskooi’ is een gesloten muur gebouwd van 
takken of stenen met een opening als deur. Gedurende de 
nacht zit de herder of een andere deurwachter letterlijk in 
de deuropening om te verhinderen dat de schapen uitgaan 
en de roofdieren binnenkomen. Overdag loopt de herder 
voorop en leidt zijn schapen naar grazige weiden en stille 
wateren. 
 
b. Symbolen. ‘De schapen’ zijn een symbool voor de 
kinderen van God. ‘De Goede Herder’ is een symbool 
voor Jezus Christus. ‘De dief en rover’ zijn symbolen voor 
valse herders, valse profeten en valse leraren, die de 
schapen kwaad doen. 
 
c. Degene, die door de deur binnenkomt, is de ware 
Herder van de schapen. Dit wil zeggen, Hij komt op een 
wijze zoals in het hele Oude Testament voorspeld werd en 
Hij wordt herkend en erkend door de deurwachter als de 
ware Herder van Gods volk. 
 
De deurwachter is waarschijnlijk een symbool voor 
Johannes de Doper, de wegbereider van Jezus Christus. 
 
d. De ware schapen ‘kennen’ (herkennen en erkennen) de 
stem van de ware Herder, maar een vreemde kennen zij 
niet en zullen zij ook niet volgen. 
 

De ware Herder “kent zijn schapen bij name” – Hij weet 
precies wie bij Hem horen en wie niet bij Hem horen (vgl. 
2 Timoteüs 2:195). 
 
‘Behouden zijn’ betekent dat je een persoonlijke en 
vertrouwelijke relatie met Jezus Christus hebt. Hij kent 
jou en jij kent Hem. 
 
e. De ware Herder loopt voor zijn schapen uit en zijn 
schapen volgen Hem vrijwillig. Maar een slechte herder 
loopt achter de schapen en drijft hen naar plaatsen waar zij 
niet behoren te komen en ook niet willen komen. 
 
10:6. Dit ‘beeld’ is een allegorie. Een allegorie heeft 
meerdere punten van vergelijking, terwijl een gelijkenis 
maar één punt van vergelijking heeft. 
 
10:7-10. De Deur van de schapen. 
 
a. In een ander ‘beeld’ is Christus de deur van de schapen. 
Alleen door Jezus Christus kan een mens behouden 
worden – er is geen andere Deur, geen andere Weg (vgl. 
Johannes 14:66), geen andere Naam (Handelingen 4:127) 
en geen andere Middelaar (1 Timoteüs 2:5-68). 
 
b. Binnenkomen, in en uit lopen. ‘Binnenkomen’ 
betekent door geloof behouden worden en aan de 
Gemeente van Jezus Christus behoren. ‘In en uit lopen’ 
betekent onder de leiding van Jezus Christus in de wereld 
tussen de ongelovigen leven. 
 
c. Het doel van de eerste komst van Jezus Christus naar 
deze wereld is om aan zijn schapen overvloedig leven te 
geven. 
Bespreek met elkaar wat zo een overvloedige leven 
inhoudt. 
 
10:11-15. De Goede Herder zet zijn leven in voor zijn 
schapen. 
 
a. De schapen gaan de Goede Herder ter harte en dat 
bewijst Hij door zijn leven in te zetten voor zijn schapen. 
 
b. De schapen gaan de huurling niet ter harte. Evenals de 
Farizeeën en Sadduceeën hebben mensen die tot een of 
andere godsdienst of kult behoren geen liefde of aandacht 

                                                           
5 2 Timoteüs 2:19. Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt 
onwrikbaar vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weet wie hem 
toebehoren’ en ‘Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit 
de weg gaan.’  
6 Johannes 14:6. Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’  
7 Handelingen 4:12 (HSV). En de zaligheid (NBV: redding) is in geen 
ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen 
gegeven waardoor wij zalig moeten worden. 
8 1 Timoteüs 2:5-6. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar 
tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf gegeven 
heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.  
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voor jou. Hun doel is om jou over de streep te trekken 
naar hun religieuze systeem, naar geld te geven aan hun 
organisatie en naar macht en controle uit te oefenen over 
de leden van de organisatie. Christenen moeten hun leven 
niet verbinden aan huurlingen. 
 
c. Jezus Christus kent zijn eigen schapen en zijn eigen 
schapen kennen Hem, evenals God de Vader Christus 
kent en Christus God de Vader kent. ‘Kennis’ is hier veel 
meer dan intellectuele kennis. Het is een persoonlijke en 
vertrouwelijke relatie (Johannes 17:39). 
 
10:16. De Goede Herder heeft nog veel meer schapen in 
andere ‘schaapskooien’ in de wereld. 
 
‘Deze schaapskooi’ is een symbool voor het Joodse volk 
(vgl. Matteüs 10:5-710). De andere ‘schaapskooien’ zijn 
symbolen voor ‘de niet-joodse volken’ in de wereld (vgl. 
Matteüs 28:1911). Jezus Christus is niet de Messias en 
Verlosser van het Joodse volk of enig ander volk, maar de 
Verlosser van zijn volk (de christenen) (Matteüs 1:2112)! 
 
De gelovigen uit het Joodse volk waren wel de eerste 
schapen van de Goede Herder, Jezus Christus. Intussen 
zijn de gelovigen uit vele niet-joodse volken er ook bij 
gekomen. Hoewel er vele ‘schaapskooien’ zijn, is er maar 
“één kudde met één Herder”! God heeft niet twee ‘volken 
van God’, maar ‘één volk van God’, bestaande uit 
gelovigen uit het Joodse volk en gelovigen uit de niet-
joodse volken. Jezus Christus is de Herder en het Hoofd 
van één Gemeente in de hele wereld. 
 

                                                           
9 Johannes 17:3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige 
ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 
10 Matteüs 10:5-7. Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de 
volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen 
Samaritaanse stad. 6 Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het 
volk van Israël. 7 Ga op weg en verkondig: ‘Het koninkrijk van de hemel 
is nabij.’  
11 Matteüs 28:19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige 4Geest. 
12 Matteüs 1:21 Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk 
bevrijden van hun zonden. 

10:17-18. Jezus Christus legt zijn leven vrijwillig af. 
 
Niemand berooft Jezus Christus zonder meer van het 
leven. Hij legt zijn leven volkomen vrijwillig af als een 
zoenoffer voor de zonden van zijn mensen. Van God de 
Vader heeft Hij de volmacht ontvangen om zijn leven af te 
leggen als een zoenoffer voor de zonden. En van God de 
Vader heeft Hij ook de volmacht ontvangen om uit de 
dood op te staan. 
 
VII. GEBED (8 min.) 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat 
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) 
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van 
Hem leerde. 
 
Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) 
en voor anderen (Kolossenzen 4:12). 
 
VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.) 

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer 
uit. 
 
 
 


