
ZONDAG 1 

 

Lezen:   Romeinen    14:1-12     zingen: Psalm 25:2 

         Hebreeën     1:1-4                 Psalm 87 

         Hebreeën     10:29-31                Psalm 37:19 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     Slaverníj... Dat woord heeft over het algemeen geen beste klank gehad in de loop der tijden. 

Tegenwoordig zeker niet. We leven in de eeuw van de z.g. "rechten van de mens". Daartoe wordt 

minstens z'n persoonlijke vrijheid geacht te behoren, en we vinden het maar heel naar wanneer we horen 

dat iemand verslààfd is, b.v. aan de drank, of aan de drugs. Tòch heeft de slavernij in vroeger eeuw niet 

altijd een even zwaar juk betekend. Daaraan herinnert ons vandaag nog het deftige woord "minister". 

Thans een deftig woord, maar in het Latijn was het gebruikelijk voor een slààf, een dienaar, een knecht. 

Later vooral voor intellectueel hoog ontwikkelde slaven van de Romeinse keizers, die vooral graag 

mensen in dienst hadden die Grieks spraken, de diplomatentaal. Mensen met functies waar menig 

vrijgeboren Romeins burger maar wàt jaloers op was. Wat kan de betekenis van een woord zich toch 

wijzigen, hè? Ook in het Egyptische maatschappelijke leven werd een vorm van slavernij gekend, die 

lang niet ontorsbaar zwaar was. In het huis van Potifar, hoveling van de farao, nam Jozef een voorname 

plaats in. In de Mesopotamische wereld heeft men slaven gekend, die mochten huwen met dochters van 

hun heer, hun eigenaar, en de kinderen uit zulke huwelijken volgden dan de status van hun moeder. 

Volgens datzelfde Mesopotamische recht heeft Abraham er eerst beslíst niet van willen weten om Ismal, 

de zoon van z'n slavin Hagar, uit z'n huis weg te zenden. En in een neerslachtig ogenblik heeft Abraham 

tegen God gezegd: "Och, ik krijg maar geen kinderen, en straks wordt al wat ik heb geërfd door deze 

Damascener Eliëzer". Dat was een slaaf die aan het hoofd stond van al Abrahams personeel, een man, 

die het volste vertrouwen van z'n heer genoot, en op den duur nog wel een vrijgelatene worden zou. Ziet 

u, dàt gebruik van het woord "slaaf" kent de bijbel óók! 

 

      De Bijbel, daar kunt u iets ànders uit leren dan dat geringe idee van slààf-zijn. De apóstelen 

bijvoorbeeld achtten het zich een éér, slàven van Jezus Christus te zijn. Hoe vaak komt u dat niet tegen 

in de brieven? Jammer, dat men dan vaak vertaalt "knechten", en zo. Néé, néé, DOELOS, slàven! En 

denkt u dan niet dat ze dat woord "slaaf" gebezigd hebben in de zin van onze tegenwoordig zo eervolle 

titel "ministèr". Niemand denkt thans daarbij aan slàven, maar aan "excellenties"! Maar zó heeft iemand 

als Paulus bijvoorbeeld het vàst niet bedoeld! Dat hebben we daareven goed kunnen zien aan dat éérste 

stukje, dat stukje uit Romeinen 14 dat we lazen, weet u nog? Wat was daar aan de hand te Rome? De 

apostel had gehoord dat er twee partijen tegenover elkaar waren komen te staan, waarvan de ene zei: 

"Een Christen is vrij om àlles te eten". Maar de àndere partij wàs nog níét zover. Die was nog niet bij 

machte om in te zien dat Jezus Christus een einde had gebracht aan de Thora, de wet, met haar 

schaduwen inzake het gebruik van spíjzen. Het geschil liep trouwens ook over de vraag of je nog aparte 

dàgen, héilige dagen in acht nemen moest. De één vond van wel, en de ander vond van niet. En dàt gaf 

aanleiding tot wrijving, onenigheid, woordenwisseling, veroordelingen van elkaar... Nu, toen Paulus 

dààrvan hoorde, heeft hij op een eigenaardige manier daarvoor gewaarschuwd: mekaar te óórdelen. Hij 

zei: "Dat moet u níét doen, mekaar niet afstraffen. Want dat doet u in het dagelijks leven toch óók niet?" 

Wanneer de slaaf van deze of gene meneer of mevrouw zich aan een vergrijp heeft schuldig gemaakt, 

dan past het u toch óók niet zich daarmee te bemoeien? Dat recht komt z'n éígenaar toe! Stel je voor: 

wanneer die zou merken dat u z'n slaaf een draai om z'n oren gaf, dan zou-ie zeggen: "Wil je wel eens 

héél gauw met je handen van mijn bezít afblijven? Da's míjn eigendom!" Jà, zo'n slaaf was iemands 

éígendom! Wij vinden dat een naar idee, hè? Maar in de wereld waarin de bijbel is ontstaan was díé idee 

héél gewoon, en die moet u goed kennen voor het bijbel-begrijpen! Op de markten van de steden kon je 

àlles kopen: gebruiksvoorwerpen, eten en drinken; daar kon je vee kopen, en ook slàven, mènsen! Daar 



betaalde men eenvoudig de gevraagde prijs voor, en dan ging zo'n slaaf uit het bezit van de ene eigenaar 

in dat van de andere over. We worden aan díé gang van zaken in de Heilige Schrift herhaaldelijk 

herinnerd, wanneer daarin sprake is van het verlossingswerk, bepaald het zwàre verlossingswerk, dat 

Gods Zoon Zich voor ons getroost heeft. 

 

      In datzèlfde Romeinen 14 van daareven, dat eerste stukje, merkten we dat Paulus óók schreef: "Pas 

op! Pas op! Je mag zomaar niet alles dóén tegen mekaar! Wij, Christenen, zijn het bezit van Jézus! Het 

éígendom van Jézus! Zelfs als we sterven, zíjn en blíjven we het bezit van Jézus! Dan zijn we nog bezít-

tingen van onze Kúrios! Van onze Héér! Onze Menéér! Onze Bààs! Onze Gebíéder! Onze Eígenaar! 

Onze Mééster Jézus! Dus pas óp hoor!, dat ge uw broeder niet oordeelt, of minacht! Dat raakt ú niet, dat 

raakt zijn Héér! Zijn Bààs! Zijn Eígenaar: Jezus!" Ja, en dan schrijft Paulus tenslotte: "Want we zullen 

allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods". En u weet wel uit andere geschriften van Paulus dat hij 

het óórdelen op de rechterstoel straks, vooràl toeschrijft ààn: Gods Zóón, die mèns geworden is: 

Chrístus! We zullen niet geoordeeld worden door Gód, maar door Gods Zóón, die mèns geworden is! 

Dàt is een leerzaam stuk uit Romeinen 14 over de slavernij, hoe wij bezittingen zijn van Christus. En 

zúlke voorbeelden komt u in de heilige Schrift wel méér tegen. Voor het verlossingswerk van Christus 

heeft Paulus bijvoorbeeld ook gebruikt het werkwoord "ex-agoràdzein". Dat klinkt nou wel erg geleerd, 

maar het is een ó zo doorzichtig woord! Als u even bedenkt dat "ex" betekende: "uit", "van", "vanaf", en 

dat "àgora" het Griekse woord was voor "markt", dan ziet u zelf, hoe de apostel Paulus het werk dat 

Christus voor ons eigenlijk heeft gedaan, heeft beschouwd: alsof Christus òns was komen kopen van de 

màrkt af! Daar stónden we, aan boeien of zo. En toen kwam Christus eraan! En Die betààlde! En Die 

nam ons méé! "Ex-agoràdzein": "van-de-markt-halen"! "Van-de-markt-afkopen"! Ja, en dat heeft Paulus 

niet alleen maar gezegd bij wijze van bééldspraak! Hij heeft dat niet maar figúúrlijk bedoeld! U moet het 

niet móói vinden, alleen maar! U moet niet denken dat dat symboliek is! Néé, héél reëél! Dat blijkt 

bijvoorbeeld zo duidelijk uit een stukje van Paulus' eerste brief aan de Korintiërs. U weet wel: Korinte 

was in Paulus' dagen dé stad van uitgaan. "Een Korintisch leventje leiden", dat was toen dé uitdrukking 

voor wat wij tegenwoordig zouden zeggen: "de blóémetjes buiten zetten"! Korinte was een slèchte stad! 

Vandààr, dat er ook onder de eerste Christenen te Korinte nog al eens hoererij voorkwam! 

 

      Welnu, en op welke manier heeft Paulus toen zijn Korintische lezers gewaarschuwd voor dat 

kwaad? Hij heeft toen geschreven: "Of wéét ge niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, 

Die in u woont. Die ge van God ontvangen hebt? En dat ge niet van uzèlf zijt?" En dan staat er: "Want 

ge zijt gekòcht en betààld! Verhéérlijkt dan God met uw lichaam!". 

 

      Voor de goede verstaander is dit een duidelijk woord. We horen daar niet alleen een pastoràle 

vermaning in tot een eerbaar léven, tot eerbaarheid en reinheid op zedelijk gebied, nee maar, nòg dieper, 

we horen óók van welke gróndslag de apostel Paulus dus bij die vermaning uitging. Van welke léér 

omtrent de verzóéning, de verlóssing, het werk van Chrístus! Van déze leer: dat Christus, door Zijn 

bloed, Zijn leven voor zondaren uit te gieten aan het kruis, van Gód, Z'n Vader, het recht ontvangen had 

om op èlke zondaar die Híj maar tegenkwam de hand te leggen, en te zeggen: "Míjn! Van Míj!! Dàt 

mensenkind is voortaan Míjn eigendom!" 

 

      En hiermee, gemeente, hebben wij een onderwerp aangeraakt van zéér, zéér groot belang, zowel 

voor Christus Zèlf, als voor alle Christenén. En daar wil ik nu eens graag nader met u op ingaan. 

 

      Alleréérst is dit van zoveel belang voor Christus Zèlf. Gaan we dat éérst eens na. Want Wie ìs dat 

eigenlijk: Jezus Christus? Natúúrlijk, Jezus Christus is Gods Zoon. En reeds uit hoofde van díé kwaliteit 

kwam, en komt, en komt tot in alle eeuwigheid, aan die Christus het bezitrecht toe over hemel en aarde. 

Aan Hèm qua Gods Zóón, Zoon van Gód! Maar wat is er gebeurd? 

 

      Naar dat bezitrecht van God, en van de Zoon van God, heeft iemand in Gods schepping z'n smérige 

hand uitgestrekt! Iemand, die daar helemaal de bevoegdheid niet toe had! Ik bedoel: de sàtan. Van 

scheppingswege kwam aan satan dat bezitrecht, die bevoegdheid hélemaal niet toe. Want làten engelen, 



ook gevàllen engelen: duivelen, door God nòg zo schoon en schitterend geschapen zijn, ze zijn níét als 

mènsen geschapen. Ze zijn niet als béélden van God geschapen. Ze zijn niet als kínderen van God 

geschapen. Díé eer is alleen te beurt gevallen aan Adam! En blijkbaar zàl Adam als zoon van God het 

eigendom, het recht van bezit ontvangen hebben, niet alleen over de ààrde, maar over het gànse heelal. 

Over àl het werk van Gods handen, àls hij gehoorzaam was gebleven. Dat is-ie echter níét; hij heeft zich 

door de satan laten verleiden, en dààrdoor heeft Adam het op z'n geweten, dat die satan in Gods wereld 

héél wat te vertellen heeft gekregen! Die satan wordt in het boek van de Openbaring van Johannes onze 

àànklager bij God genoemd. En wat hebben mensen als Job, en David, niet van de satan ondervonden! 

En wat heeft Christus Zèlf niet gesproken van "het rijk van de satan, de "basiléía" van de satan"! 

 

      Inderdààd, het is niet anders, al is het nòg zo moeilijk: een zekere, een zé-ke-re bevoegdheid, 

juridisch, ethisch, hééft satan dus in Gods wereld weten te verwerven. Daar heeft de méns hem bij 

geholpen! Daar kunt u de gróótheid van de méns nu eens in zien! Want dènk niet mín van de méns!! 

Van èlk mens! Kijk daar mekaar maar-es op ààn! Denk niet gering van de héérlijkheid van de mens qua 

schepsel, waarmee God zulke pràchtplannen had! Om Adam te verheffen tot zúlk een status, waarin hij 

God eeuwig zou loven en prijzen als heer over het gans heelal; àl het maaksel van Gods vingers. Mààr... 

voor wat Adam betreft, is dat goddelijk plan gefrustreerd, verijdeld, verhinderd. Ik zeg evenwel: voor 

wat Adam betreft! Want natuurlijk lààt God Z'n plannen niet door schepselen verijdelen! Dat zou Gods 

eer te na komen! En dààrom is niemand minder dan die Zoon van God van daareven Zélf Mens 

geworden, tweede Mens geworden (er zijn eigenlijk maar twee mensen geweest: de eerste Adam, en 

deze, de tweede Adam), is die Zoon van God Adam geworden, en heeft Hij Zèlf àl de gehoorzaamheid 

volbracht, die de éérste Adam had móéten volbrengen, en daardoor heeft die Zoon van God ervoor 

gezorgd, dat Gods plan tòch doorgang vinden kon. Dít plan: dat er toch eenmaal een Méns, een Màn 

zitten zou aan de rechterhand van Gods Majesteit in de hoedanigheid van erfgenaam, gerechtigd tot het 

bezit van het heelal, van hemel en aarde. "Christus is gekomen om ons te verlossen", zeggen we altijd, 

zingen we van kindsaf; het is bèst! Maar laten we er toch ook er eens om denken dat er in de Schrift 

staat dat Christus is gekomen om de wérken des sàtans te verbreken! Om aan het rijk van de sàtan het 

bestàànsrecht te ontnemen, dat wíj eronder hadden gelegd! En dat is Christus komen doen in een 

volstrekt legàle weg, volledig voldoende aan het recht van God, zodat de satan daar níéts op aan te 

merken heeft. Want God is éérlijk, tegen Zichzelf, tegen satan, tegen Christus, tegen mensen, en zo heeft 

Gods Zóón de eer van God gered. 

 

      Ziedààr wat Gods Zoon als Mens, als Middelaar, als tweede Adam gedaan heeft! Vandààr, dat 

Hebreeën 1, dat eerste stukje, dat we uit de brief aan de Hebreeën samen lazen, aan die Zoon van God 

de éér geeft van het erfgenaamschap over hemel en aarde. Maar éígenlijk -moet u eens goed lezen- het 

dúbbele erfgenaamschap! Hebreeën 1 zei immers (ik zeg het dan maar even met míjn woorden): "Ja, Hij 

is de Erfgenaam van alles, maar Hij viel er dan ook helemaal voor in de termen; Hij was dan ook echt de 

Enige die ervoor in aanmerking kwam. HIJ, Hij immers, afbeelding van Gods heerlijkheid, en het 

uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid". 

 

      Dit dus eerst over wat Chrístus aangaat, wat Christús betreft. Zijn rechten, Zijn bezitrechten, Zijn 

eigenaarsrechten over àlles. En nú de Christenén. Wat zíjn eigenlijk Christenen? Dat zijn nu àl die 

mensen op wie de verhoogde Christús Zijn hand heeft believen te leggen, en van wie Hij gezegd 

heeft:"Ik! Míjn! Van Míj!! Dit mensenkind moet voortààn zijn: Míjn eigendom! Moet?? Màg!! Mag?? 

Móét!! Ik! Van Míj! Míjn eigendom!" Dat is nu een bevoegdheid die Christus sinds Zijn hemelvaart en 

pinksteruitstorting universeel mag uitoefenen! Een werk dat Christus wel doet met gebruikmaking van 

de Géést, en die Geest gebruikt daarbij wel de doop van het Wóórd, van het Evangeliewoord, en het 

Evangeliewoord wordt wel gebracht door ménsen, maar dat sla ik vanavond nu eens helemaal over! 

Héél die actie wordt verricht door... door wíé?? Door de Chrístus!! Degene, Die op landen en volken, op 

families en personen de hand légt, leggen màg, dat is: de Christus! Hij heeft er het recht toe, en Hij dóét 

het ook! Vandààr bijvoorbeeld, dat hij op de weg naar Damascus beslag legde op niemand minder dan 

op één van z'n verschrikkelijkste vijanden, z'n vervolger: Páúlus! Sáúlus! En aan de Jóód Saulus bevel 

gaf: "Vooruit! Van jóú wens Ik als instrument gebruik te maken om de heidenen onder Mijn 



genadescepter te brengen". Of zoals het dan letterlijk staat in Handelingen 26 -dat moet u eens góéd 

onthouden- " ...om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht" en dan staat er: "...en 

uit de macht des satans tot God". Hóórt u dus, gemeente, waar u vandààn komt? Hoort u hoe de heilige 

Schrift spreekt over uw verléden, en over uw tegenwoordige status? Wij hebben vróéger behoord tot het 

rijksgebied van de sàtan! De "basiléía" van de satan! Want heidens land is satans land! Handelingen 26! 

Maar daaraan heeft -voor zover òns betreft- Jezus Christus een eind gemaakt, door óók over Europa de 

evangeliebazuin van Zijn victorie te laten klinken! En van talloze mensen in dat werelddeel, hele vólken, 

hele famílies te zeggen: "Míjn! Ik! Daar leg Ik Mijn hand op! Hier! Allé!! Daar maak Ik aanspraak op! 

Die stel Ik voor Mij apart! Dat moeten voortaan mensen zijn van Míj! Geheiligd voor Míj!" Geheiligd, 

dat wil zeggen: gereservéérd! Want dat weet u wel, nietwaar? Dàt is de bijbelse betekenis van het woord 

"heilig", zoals dat reeds geldt van de kléínste kinderkens der gelovigen. 1 Kor. 7:14. Onze kinderkens 

zijn niet ónrein, maar onze kinderen zijn héílig! 

 

      Ziedààr: dàt zijn Christenen! Christenén zijn mensen die door Christús, Zijne Majesteit de Eigenaar 

Christús, voor Zich nú al zijn gereserveerd! En dus: Christenen zíjn niet alleen maar alle mensen die als 

volwassenen in Christus hebben leren geloven! Ach, had men dat toch maar eens beter ingezien! Dan 

had je die héle Doperse beweging niet gehad! Als volwassenen... natúúrlijk! Ja, dan kun je geloven... 

hoe ànders? Maar een bàby kan nog niet geloven! Nee, maar íédere baby vàn die gelovige mensen is net 

zo goed heilig: 1 Kor. 7:14! Is net zo goed Christen, Christén! Valt net zo goed onder het bezitsrecht van 

die Christús! 

 

      Ziedaar, gemeente: dat is nu de grondslag onder uw voeten, en onder uw voetjés! De basis onder uw 

bestaan als Christenén, groot en klein! Onder uw bestaan als zodanig als Christenen; van ú, broeders en 

zusters, volwassenen, en van uw kinderen, ook van uw kleinste kleintje, thuis! En vandààr, dat onze 

voorouders dan ook het volste recht hadden om in vraag en antwoord 1 van hun Heidelberger 

Catechismus niet alleen zèlf als belijdenis van hun geloof uit te spreken dat zij het eigendom van 

Christus waren, mààr, dat ze het recht hadden om diezelfde woorden, diezelfde vraag en antwoord 1, te 

leggen óók op de lipjes van hun kleinste kindertjes, zodra ze maar praten konden, zodra ze 't maar leren 

konden. Daar hebben die voorouders hélemààl geen probleem van gemaakt, zoals later helaas gebeurd 

is. Dan vroeg men: "Ja, maar, kàn dat nou eigenlijk wel?" En éígenlijk vroeg men: "Màg een kind dat 

eigenlijk óók al zeggen?" Antwoord: vraag en antwoord 1! 

 

      Broeders en zusters, ik hoop van ganser harte dat ik het u vanavond uit de heilige Schrift weer eens 

duidelijk genoeg heb aangetoond, dat ons kínd die woorden niet alleen màg, maar ook móét naspreken. 

Nàspreken! Overnemen! Overnemen van wie?? Wel, van ú natuurlijk! Vaders en moeders! Van ú, 

Christenen! Van ú, heilige mensen! Van ú, gereserveerde mensen! Van ú, aparte mensen! Van ú, getipt, 

gemijnd, door Jezus Christus! Eigenaar in spe van 't gàns heelal! 

 

      En nu van déze dingen, híérvan, de toepassing. Ach toe, zult u dus over elkaar als ouderen, en over 

elkaar als jongeren alstublieft nooit zeuren?? Zult u nu nóóit net doen alsof Jezus Christus met ons Zich 

nog nóóit had ingelaten? Geen Géést gezonden... geen Wóórd gegeven... geen belófte... niets! Dat hééft 

Hij im Groszen und Ganzen met héél Europa gedaan! Met héél Nederland gedaan! Met héél Schiedam 

gedaan! Dan maakt u mij niet wijs, dat het al zó erg is met Schiedam, dat daarin de meeste mensen nog 

nooit van Jezus Christus, de Zoon van God, hebben gehoord, en van Zijn werk, en van Zijn rechten. De 

méésten natuurlijk wèl!! Dènk erom: het Evangelie kan op een stuiver! 't Kan op de nàgel van uw duim! 

En waar éénmaal die naam van Zijne Majesteit Jezus Christus heeft geklonken, en is aangehoord, daar is 

weer die hand van die Vorst Jezus Christus uitgestoken, en op die hoorders neergelegd! En àls er dan 

onder die hoorders zijn, die zich daar niets van ààn believen te trekken, zich niets believen aan te trekken 

van dat historische gebeuren, dan moet u maar eens tegen ze zeggen: "Menéér, menéér! Mevróúw, 

mevróúw! Hoe dúrft u dat voor uw rekening te nemen? Hoe zult u dat straks kunnen veràntwoorden, als 

die Vorst straks in vólle majesteit -want 't is nu nog maar een begin- maar in vólle majesteit zal 

wederkomen, zoals Paulus zegt: "...met vlammend vuur wraak doende". Dènk erom, dat staat óók van de 

Here Jezus! "...met vlàmmend vuur wraak doende"! Zó komt Hij straks terug! 



 

      Ja, zondag 1 staat nogal hoog genoteerd. Nu, het klinkt ook lief. Het begin van onze Heidelberger 

Catechismus is net als het Evangelie: in z'n ààrd liefelijk. Maar pàs op! Het is net als met electriciteit! 

Oók liefelijk, tot verwarming en verlichting. Maar je moet er geen gekke dingen mee doen! En zo is 't nu 

óók met het Evangelie! En dus ook met zondag 1: liefelijk, maar pàs op! Want hij is ook vréselijk! Eerst 

dat eerste: liefelijk. Zeker! Gij kinderen en volwassenen, gij volwassenen en kinderen: maak u zich maar 

niet ongerust hoor! De Here Jezus heeft u naar Zich toe gehaald. En ú...? Hoe is dat met ú?? Zíét u dat 

historisch gebeuren? En wenst u niet bij Hem vandaan te lopen? Maar wenst u bij Hem te blíjven? Is dat 

zo met u? Is dat éérlijk zo met u? Echt?? Nou, goed hoor... leef dan maar gelukkig en dankbaar voort! 

Zelfs in droeve dagen. Dagen van nood en dood. Ook al komt die dood soms nòg zo plotseling. En dat 

kàn! Dat hebben we de laatste maanden herhaaldelijk gezien. Maar dan géén zorgen over elkaar: "veilig 

in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart"! Laat dàt dan uw liefelijke troost zijn: zondag 1! Nòg beter: 

Romeinen 14: "...hetzij we leven, hetzij we sterven, we zijn van de Kurios! Van de Heer! Van Zijne 

Majesteit Jezus!" Máár...! Als Jezus Christus op u de hand legde, en àls Hij tot u zei: "Je moet bij Míj 

horen; jij màg bij Mij horen; je mag Mij dienen!" maar als u zich dan níét gestoord hebt daaraan, maar 

als u bij Jezus vandààn gelopen bent, onder Z'n hand wèg, dàn... dan zal straks de prédiking van die 

móóie vraag en antwoord 1 van de Catechismus u voor Christus' rechterstoel àànklagen! Dan zal uit 

zondag 1 de beschuldiging opklinken: "Daar hèbt u d'r één, Vader, op wie door uw Zoon Jezus Christus 

de hand gelegd was om in Zijn leger te mogen dienen, maar hij is wèggelopen, hij is gedeserteerd, hij 

heeft sabotage gepleegd! Hij heeft verrààd gepleegd! Want hij was geen héíden! Dàn had-ie geen 

verraad gepleegd. Maar hij was een Chrísten!! Hij behoorde tot Gods volk! Hij was een gereserveerde! 

Een geheiligde! Maar hij wóú niet! Hij heeft niet gewíld!" En dààrom las ik met u Hebreeën 10. Wat 

voor straf zal zó iemand straks wel niet krijgen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, die het 

bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht, en de Geest der genade gesmaad heeft. 

 Want we weten Wie het gezegd heeft: "Míj komt de wraak toe; Ik zal het vergelden". En wederom: "De 

Hére zal z'n volk oordelen. Vréselijk zal het zijn te vallen in de handen van de levende God!". 

 

      Broeders en zusters: zíjn er zulken hier in ons midden? Broeders en zusters: hébt u zulke kinderen 

thuis, of buitenshuis? Broeders en zusters: hébt u zulke neefjes en nichtjes? Zíjn er zulken bij u in de 

omgeving?? Gríjp ze dan!! Gríjp hen die ten dode toe wankelen! 

  

                                      AMEN. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 25 juli 1971. 


