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 R.M. Mc Cheyne 

 

 

CHRISTUS ARM GEWORDEN VOOR ZONDAREN 

 

„Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, 

daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zou rijk worden.” (2 Cor. 8 : 9). 

 

 

In deze woorden wordt u de alle beschrijving te boven gaande genade van onze Heere 

Jezus Christus voorgesteld. In het gebroken brood en de vergoten wijn zal u heden 

dezelfde zaak worden getoond. Jezus Christus zal heden als voor uw ogen aan het kruis 

zijn verhoogd. Geen schouwspel ter wereld is meer geschikt ons te doen opwaken uit 

onze slaap. O, bidt dat menige geruste zondaar heden daartoe mocht worden gebracht, 

dat hij opzie naar Hem, welke hij heeft doorstoken, en dat hij mag leren te treuren over 

zijn zonden. Niets ter wereld is beter in staat ons hart met vrede te vervullen dan dit 

gezicht. O, bidt dat de Heilige Geest mag worden uitgestort over ontwaakte zielen, opdat 

zij mogen opzien naar de gekruiste Christus, en behouden worden. Geen schouwspel ter 

wereld is zo heiligend als dit gezicht. O, bidt dat alle Godskinderen mogen opzien naar 

die heerlijke Zaligmaker, totdat zij Zijn beeld zijn gelijkvormig geworden. 

 

 

I. De Heere Jezus was rijk. De rijkdommen, waarvan hier gesproken wordt, zijn niet 

die, welke Hij nu bezit als Middelaar, maar de rijkdommen welke Hij bij Zijn Vader had 

eer de wereld was. Hij was vol van alle schatten. 

1. Hij was rijk in de liefde en de aanbidding van alle schepselen. Alle heilige schepselen 

hadden Hem lief en aanbaden Hem. Dit zien wij in Jes. 6: „Ik zag de Heere zittende op 

een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De serafs stonden 

boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen, met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en 

met twee bedekte Hij Zijn voeten, en met twee vloog Hij. En de een riep tot de ander en 

zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen, de ganse aarde is van Zijn 

heerlijkheid vol! Zodat de posten des dorpels zich bewogen van de stem des roependen; 

en het huis werd vervuld met rook.” Johannes zegt ons, hoofdstuk 12 : 41: „Dit zeide 

Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.” 

Van alle eeuwigheid is het de wil Gods geweest, dat alle schepselen de Zoon zouden 
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eren, gelijk zij de Vader eren. De heerlijkste serafs bogen zich voor Hem neer. De 

hoogste engelen vonden hun grootste blijdschap in het gedurig aanschouwen van Zijn 

aangezicht. Hij was hun Schepper: „Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in 

de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, 

hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en 

tot Hem geschapen.” (Col. 1 : 16). Zo dan ook was het geen wonder dat zij zich gedurig 

in heilige aanbidding voor Hem neerbogen. Nu is het een grote blijdschap, door één 

heilig schepsel te worden bemind dit vervult het hart met ware vreugde. Maar alle heilige 

schepselen hadden Jezus lief met hun gehele hart en met al hun kracht. Dit was zo een 

gedeelte van Zijn rijkdommen een deel van Zijn oneindige blijdschap. 

 

2. Hij was rijk in de liefde van de Vader. Dit zien wij in Spr. 8 : 22, 30: „De Heere bezat 

Mij in het beginsel van Zijn wegs, vóór Zijn werken, van toen aan. Toen was Ik een 

voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, ten allen tijde voor Zijn 

aangezicht spelende.” De liefde van God te genieten is de zekerste van alle rijkdommen. 

De liefde van de schepselen is een armoedige liefde zij kan spoedig ophouden. Maar de 

liefde Gods is een onsterfelijke, onveranderlijke liefde. De schepselen kunnen ons 

liefhebben, en toch niet in staat zijn ons te helpen. Maar de liefde Gods is niet alleen 

onvervreemdbaar, maar tevens voor alle dingen nuttig en goed. 

Niemand echter heeft ooit de liefde van de Vader zo genoten als Christus. Het is zo, 

Gods liefde tot de heilige engelen is oneindig, en Hij zelf getuigt dat Hij de gelovigen 

met dezelfde liefde bemint, welke Hij voor Christus gevoelt: „opdat de liefde, waarmede 

Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij.” (Joh. 17 : 26) Maar toch is er tussen de gelovigen en 

Christus dit oneindig verschil, dat de eerste slechts enige weinige druppels van die liefde 

kunnen bevatten. Zij zijn slechts vaten; zij kunnen hun mond niet wijd genoeg 

opendoen. Jezus echter kon de oneindige oceaan van de liefde Gods geheel en al 

bevatten. De Zoon was het Voorwerp van de oneindige liefde van de Vader waardig, en 

was de liefde van de Vader onpeilbaar, zo ook het hart van de Zoon. Van alle 

eeuwigheid vloeide de oneindige stroom van de liefde van de Vader uit Zijn hart over in 

de boezem van de Zoon: „De Vader heeft de Zoon lief” (Joh. 3 : 35) De Zoon was „te 

aller tijd voor Zijn aangezicht spelende.” Dit was de grootste rijkdom van de Heere Jezus. 

Dit was de oneindige, onmetelijke schat van Zijn ziel. Bezit een mens de liefde Gods, 

dan kan hij alle andere dingen wel ontberen. Al heeft hij ook gebrek aan voedsel en 

kleding is hij ook gelijk Lazarus aan de deur van de rijke man, vol zweren nochtans, 

indien hij in het bezit is van de liefde Gods, dan is hij werkelijk rijk. Hoeveel te meer 

was de veelgeliefde Zoon van God, de eniggeborene van de Vader, rijk in het volle en 

eeuwige genot van Zijns Vaders liefde! 

 

3. Hij was rijk in macht en heerlijkheid. Hij was de Schepper van alle werelden: „Zonder 

Hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” (Joh. 1 : 3). Hij was de Onderhouder 

van alle werelden: „Alle dingen bestaan samen door Hem,” (Col. 1 : 17) en zijn 

onderling verbonden. Alles dus was Zijn heerschappij Hij was Heere van allen. Hij kon 

zeggen: „Al het gedierte des wouds is Mijne, de beesten op duizend bergen. Ik ken al 

het gevogelte van de bergen, en het wild des velds is bij Mij. Zo Mij hongerde, Ik zou 
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het u niet zeggen, want Mijns is de wereld en haar volheid.” (Psalm 50 : 10-12). Alle 

dinden zongen luid Zijn lof; de zee bruiste Hem ter ere; de cederen bogen zich in 

heilige aanbidding voor Hem neer. Ja, Hij kon zeggen: „Al wat de Vader heeft is het 

Mijne.” (Joh. 16 : 15) En Hij kon met Zijn Vader spreken over de heerlijkheid, welke 

Hij bij Hem had eer de wereld was. Welke macht, heerlijkheid, schatten, gelukzaligheid 

de Vader ook had, zij woonden met dezelfde volheid in de Zoon. Want Hij was in de 

gestaltenis Gods, en behoefde het geen roof te achten Gode evengelijkvormig te zijn. 

Ziedaar dan de rijkdommen van de Heere Jezus. 

 

Mijn broeders, kunt u uw zaligheid aan zulk Eén toevertrouwen? U hebt het gehoord 

dat Hij op Zich heeft genomen de zaligheid van zondaren uit te werken en te 

verzekeren, dat Hij voor hen stierf. Kunt u uw ziel in de handen van zulk Eén veilig 

overgeven? O, voorwaar, indien een zó rijk en heerlijk wezen Borg voor ons geworden is 

en onze zaligheid wil uitwerken, dat zal voorzeker niet falen noch het werk laten varen, 

totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld, „en de eilanden zullen naar Zijn leer 

wachten.” (Jesaja 42 : 4). 

 

II. Christus werd arm.  

„Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn. Maar 

Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, 

en is de mensen gelijk geworden; en in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij 

Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises.” 

(Fil. 2 : 6-8). Hij is arm geworden in al die dingen waarin Hij was rijk geweest. 

1. Bij zijn geboorte. 

 1ste. Hij deed afstand van de aanbidding van de schepselen. Hij verliet de hallels van 

de hemelingen voor de kribbe te Bethlehem. Geen engel boog zich neer voor de in de 

kribbe liggende Zaligmaker; geen seraf bedekte zijn aangezicht en zijn voeten voor Hem. 

De wereld kende Hem niet. Enige weinige herders uit de velden van Bethlehem kwamen 

tot Hem en knielden voor Hem neer, en de oosterse wijzen kwamen de jonggeboren 

Koning zien en hulde toebrengen. Maar de meesten verachtten Hem. Zijn moeder wond 

Hem in ellendige doeken, en leidde Hem neer in een kribbe, want voor hen was er geen 

plaats in de herberg: „Hij werd arm.”  

2e. Hij deed afstand van de liefde Gods, van het ogenblik af dat het kindeke Jezus 

geboren was, werd Hij Borg voor een schuldige wereld. Hij was geboren uit een vrouw, 

geworden onder de wet. Hij was onder de wet, zelfs in Zijn jeugd, als onze Borg. Van de 

kribbe tot het kruis droeg Hij de zonden van velen, en daarom ook zegt Hij: „Van de 

jeugd aan ben Ik bedrukt en doodbrakende; Ik draag uw vervaarnissen, Ik ben 

twijfelmoedig.” (Psalm 88 : 16). Ach, welk een verandering was er gekomen: in plaats 

van de oneindige blijdschap te genieten van Zijns Vaders liefde, ging Hij nu gebukt 

onder de ellende van Zijns Vaders ongenoegen: „Hij is arm geworden.”  

3e. Hij deed afstand van de macht en de heerlijkheid welke Hij had. In plaats dat Hij 

niets behoefde, werd Hij een hulpbehoevend kind, dat aan alles behoefte had. In plaats 

van te zeggen: „Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen,” (Psalm 50 : 12), had Hij nu 

de melk nodig uit de borst van zijn moeder. In plaats dat Hij de wereld droeg met Zijn 
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arm, moest Hij zelf gedragen worden, moest Hij bekleed worden met schamele doeken, 

en neergelegd in een kribbe, bewaakt door het tedere oog van een moeder: „Hij is arm 

geworden, daar Hij rijk was.” 

 

2. In Zijn leven.  
Hij, die het voorwerp was geweest van de aanbidding van de myriaden van engelen, 

was nu als niets geacht. Weinigen slechts geloofden in Hem; velen noemden Hem een 

vraat, een wijnzuiper, een bedrieger. Eenmaal wilden zij Hem van de rots te pletter 

werpen vele malen spanden zij samen om Hem te vermoorden. Hij, die eertijds de 

drager was van al de liefde Gods, droeg nu Zijn volle toorn. Van dag tot dag pakten de 

wolken zich dichter over Zijn ziel samen. Verscheiden bergen en dalen dezer aarde 

weergalmden van Zijn geroep en van Zijn bitter gekerm. Gethsémané werd bevochtigd 

met Zijn bloed. Hij, die over alle dingen heerschappij had gevoerd, had nu gebrek aan 

alles. Enige vrouwen voorzagen in Zijn behoeften en „dienden Hem van hare 

goederen.” (Luk. 8 : 3). Hij had niets om de schatting te betalen, en een vis uit de zee 

moest Hem daartoe van het nodige voorzien. (Matth. 17 : 27). De schepselen van zijn 

hand hadden een warmer bed dan Hij: „de vossen hebben holen, en de vogelen des 

hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet, waarop Hij het hoofd neerlegge.” 

(Matth. 8 : 20). Iedereen ging heen naar zijn huis, Jezus ging heen naar de Olijfberg. En 

wederom vinden wij dat Hij, als zij in het schip waren, slapende was op een oorkussen. 

Op een andere tijd zat Hij vermoeid neer bij de waterput en zeide: „Geef Mij te 

drinken.” (Joh. 4 : 7). Hij, die God was boven allen te prijzen in van de eeuwigheid, 

moest zeggen: „Ik ben een worm, en geen man.” (Psalm 22 : 7). „Hij is arm geworden.” 

 

3. In Zijn dood bovenal is Hij arm geworden. 

 1ste. Eens klonk het heilige gezang van de engelen in Zijn oren, als zij Hem het 

„heilig, heilig, heilig” toegalmden; nu werd Zijn oor getroffen door de kreten van zijn 

schepselen: „Weg met deze! en laat ons Barabbas los” en het „kruis Hem, kruis Hem.” 

(Luk. 23 : 18, 21). Eens bedekten de engelen hun aangezichten voor Hem nu werd Hij 

door Schriftgeleerden beschimpt, door soldaten bespot, door dieven gelasterd. Zij 

staken de lip tegen Hem uit zij schudden het hoofd zij gaven Hem edik te drinken. 

Voorwaar, „Hij is arm geworden.”  

2e. Eens was Hij in het volle genot van de oneindige liefde Gods nu was er geen straal 

van Goddelijke liefde in Zijn ziel, maar veelmeer de volle stromen van de Goddelijke 

toorn. Hij, die eens zeide: „De Heere bezat Mij; dagelijks was Ik Zijn vermakingen,” riep 

nu uit: „Eloï, Eloï, lama sabachtani.” (Mark 15 : 34). Ach, welk een armoede!  

3e. Eens gaf Hij het aanzijn aan ontelbare werelden gaf het leven aan allen was de 

Vorst des levens. Maar nu boog Hij het hoofd, en gaf de geest. Hij lag neer in het graf 

bij de wormen. Hij werd een worm, en geen man. Zie hier wat heden in het brood en 

de wijn wordt voor ogen gesteld: De Zoon van God is arm geworden. Hij neemt 

eenvoudig brood, om u te tonen, dat een arm man voor u is geplaatst gebroken brood, 

om u te tonen dat Hij een gekruisigde Zaligmaker is.  

Zondaren, terwijl u deze eenvoudige tekenen aanschouwt, ach, denkt aan het lijden van 

Hem die de Heere van de heerlijkheid was, en die voor zondaars in de dood ging: 
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„Doet dat tot Mijn gedachtenis.” (Luk. 22 : 19). 

 

III. Met welk doel? „Om uwentwil opdat gij door Zijn armoede zou rijk worden.” 

Merk op de personen voor wie: „Om uwentwil.” Korinthe was een van de goddelooste 

steden, die ooit op de aardbodem geweest zijn. Zij lag tussen twee zeeën, zodat de pracht 

en de weelde van het oosten en het westen met volle stromen binnen haar muren 

stroomden. Deze Korintiërs waren uit de diepste poel van de zonde verlost geworden, 

gelijk wij zien uit 1 Cor. 6 : 11: „En dit was u sommigen;” en nu was het om van de 

zodanigen wil, dat de Heere van de heerlijkheid arm geworden was „om uwentwil.” zo 

ook zegt Paulus tot de Romeinen: „Maar Christus, als wij nog krachteloos waren, is te 

van zijn tijd voor de goddelozen gestorven.” (Rom. 5 : 6). Zie toch eens welke namen 

gegeven worden aan hen voor wie Christus is gestorven: „krachteloos niet in staat om te 

geloven of zelfs één goede gedachte te denken; ,„goddeloos,” levende als ware er geen 

God; „zondaars,” die Gods heilige wet verbraken; „vijanden,” haters van en 

opstandelingen tegen de heilige en liefderijke God. 

Mijn broeders, welk een blijde boodschap voor de meest goddeloze zondaar. Zijn er 

sommigen onder u die het gevoelen dat zij als een beest zijn voor God dat zij niets dan 

zonde zijn, de duivel gelijkvormig? Sommigen van u hebben gewandeld in de af-

schuwelijke zonde van Korinthe. Sommigen van u zijn gelijk aan de Romeinen 

krachteloos goddeloos zondaars vijanden; om uwentwil is Christus arm geworden. Hij 

verliet Zijn heerlijkheid voor zielen zo onrein als u bent. Hij verliet de lofzangen van de 

engelen, de liefde van zijn Vaders, de heerlijkheid des hemels voor zulke verdoemelijke 

zondaren als u en ik. Hij stierf voor de goddelozen. Wees niet bevreesd, zondaars, tot 

Hem te komen en aan Hem vast te houden. Om uwentwil is Hij gekomen. Hij wil u, Hij 

kan u niet uitwerpen. 

Zondaars! U bent arm inderdaad, maar Hij zal u rijk maken. Al de rijkdommen, welke 

Hij heeft verlaten, wil Hij u schenken. Hij wil u rijk maken in de liefde Gods rijk in die 

vrede, die alle verstand te boven gaat, indien u werkelijk tot Hem komt. De toorn van 

God zal van u worden weggenomen en Hij zal u uit vrije genade liefhebben. De liefde 

waarmee God Christus liefheeft, zal uw deel zijn. Hij zal u rijk maken in heiligheid. Hij 

zal u vervullen met al de volheid Gods. Hij zal u rijk maken in eeuwigheid. U zult Zijn 

heerlijkheid aanschouwen u zult ingaan in Zijn vreugde u zult met Hem zitten in Zijn 

troon. 

 

IV. De genade in dit alles. „Gij weet de genade.” 

Er is in dit verbazingwekkend werk van Christus veel op te merken. Welk een diepte 

van wijsheid die wijsheid Gods, die dat plan, beraamd vóór de grondlegging van de 

wereld, nu geopenbaard heeft om uwentwil; welk een kracht die kracht Gods nodig tot 

onze behoudenis. Maar bovenal, welk een genade: genade van het begin af tot het einde 

toe: “Gij weet de genade van de Heere Jezus." 

Toen Jezus de voeten van zijn discipelen waste, en daarbij tot Petrus kwam, zeide deze: 

„Heere, zult u mij de voeten wassen?” (Joh. 13 : 6). Drie zaken verbaasden hem: 

 1ste. Het heerlijke Wezen dat daar voor hem neerknielde: „Gij.”  

2e. De vernederende daad, welke Hij zou gaan bedrijven: „Zult Gij mij wassen?”  
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3e. De onwaardige ellendeling wiens voeten zouden gewassen worden: „Mijn voeten.” 

Hij was verbaasd over de genade van de Heere Jezus.  

Zo ook kunt u in dit verbazingwekkende werk van Christus een drievoudige genade 

opmerken: 

 1ste. Het heerlijke Wezen dat voor zondaren dat alles heeft willen doen: „Hij die rijk 

was.”  

2e. De diepte waarin Hij Zich voor hem onderwierp: „Hij is arm geworden.”  

3e. De onwaardigen wier zielen Hij wilde wassen: „Om uwentwil.” O, wel mag u ver-

baasd staan op deze dag, en uitroepen: „Zult Gij mijn ziel wassen?” 

 

V. De zonde en het gevaar van die genade niet te weten. 

1. Een woord tot de zodanigen die de genade van de Heere Jezus niet kennen. Ik vrees 

dat de meesten van u nog onbekend zijn met Christus: „De natuurlijke mens verstaat 

niet de dingen die van de Geest Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid.” (1 Cor. 2 : 14). 

Mijn vrienden, bedenkt het toch eens wie het is die u zo gering acht. Hebt u ooit een 

koningszoon gezien, die zijn koninklijke klederen en zijn heerlijkheid aflegde, en een 

arm man werd, en in ellende stierf en dat alles voor niets? Meent u dat de Heere Jezus 

de liefde van zijn Vaders en de aanbidding van de engelen zou hebben verlaten, en een 

worm zou zijn geworden, en gestorven zou zijn dragende de toorn van God, en dat alles 

zonder doel? Rust de toorn van God niet nog op u? Hebt u Christus niet nodig? ach, 

waarom vlucht u dan niet tot Hem? 

Waartoe Gods genade verachten  

Zondaars, vol ondankbaarheid?  

Weet, hoezeer u Hem beledigt  

Door uw eigenzinnigheid. 

 

2. Bedenkt toch dat ge, zolang u niet tot Christus de toevlucht neemt, de genade van 

de Heere Jezus veracht en zondigt tegen de liefde Gods. Waartoe maakt u een vertoning 

om tot Christus te komen? Waartoe geeft u dit voor door tot Zijn tafel te komen en ere 

te geven aan het arme brood en de wijn? De arme roomse aanbidt het brood, terwijl hij 

de Zaligmaker verloochent. Zo ook verkwist u uw eer aan het brood en de wijn, terwijl u 

tevens de genade van de Heere Jezus Christus verwerpt en veracht. 

Ik heet arme zondaars tot Jezus Christus welkom. Hij werd arm voor zulken als u ben. 

Hij kwam niet voor degenen, „die rijk en verrijkt waren en geen dings gebrek hadden.” 

Zegt niet dat u te ellendig bent voor zo’n Zaligmaker. Indien u al de bezoedelingen hebt 

van de Korintiërs, het gehele boze hart van een Romein, dan komt hij juist voor u. U 

bent de ware ziel die hij kwam zoeken en zalig maken. Zijn verlossing is louter genade, 

vrije genade voor diegenen, die de hel verdiend hebben. Loochen niet de genade van de 

Heere Jezus Christus. Een valse nederigheid houdt u van Christus terug, want: ,,Er is 

geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk 

zijnde over allen, die Hem aanroepen.” (Rom. 10 : 12). „O alle gij dorstigen, komt tot de 

wateren, en u die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en 

melk!” (Jesaja 55 : 1). 
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3. Aan u die Jezus en Zijn genade kennen. O oefen u meer in Hem. U zult een 

eeuwigheid doorbrengen in de beschouwing van zijn heerlijkheid breng de tijd door in 

de beschouwing van zijn genade. Mocht ge uw bedorvenheid meer kennen, uzelf meer 

verafschuwen, en inzien welk een schepsel u bent, dat de hel verdiend heeft. O, oefen u 

meer in de genade van de Heere Jezus. Mocht uw vrede zijn als een volle, diepe en 

eeuwige rivier. Oefen u meer in de genade van de Heere Jezus. Kom en verklaar met 

vreugde aan de tafel des Heeren wat Hij aan uw ziel gedaan heeft. O, oefen u meer. 

Weinigen weten veel van Christus. U hebt oneindig meer te leren dan u ooit geweten 

hebt. 

 

 

 

 

 

St. Pieterskerk, 18 april 1841. (Avondmaalspreek).  

 
 

 


