
ZONDAG 6. 

 

Lezen: Johannes 1:1-18           zingen:   Psalm  76:1 

                                            Psalm  97:1,7 

                                           Gez.   10:3,5,6 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     Onder de namen waarmee wij gewoon zijn onze Zaligmaker te noemen, is zeker wel een van de 

meest gebruikelijke: de naam "Heiland". Hoe vaak spreken wij over Christus niet als "Heiland"? Dat 

doen we dagelijks, als het tenminste goed met ons gesteld is. Dan verliezen we de plaats en eer van onze 

Heiland en Zaligmaker Jezus Christus geen dag van ons leven uit het oog. Jezus, ónze Heiland! Intussen, 

onze Here Jezus Christus is toch de énige in de Bijbel níét die "onze Heiland" genoemd wordt. Zelfs de 

éérste niet. Niet alleen Hij, die ons gelijk werd, en Mens werd, en daardoor tot Middelaar tussen God en 

ons werd, wordt in de Schrift "Heiland" genoemd, nee, die Naam wordt in de Bijbel ook aan Gód 

gegeven. Meer dan eens. Daar zou ik u verschillende voorbeelden van kunnen tonen. Zo zong Maria 

bijvoorbeeld, aldus: "Mijn geest heeft zich verblijd in God, m'n Heiland". En zo beval de Apostel Paulus 

bijvoorbeeld dat er voorbeden moeten worden opgezonden voor allen die als overheden over ons gesteld 

zijn. "Want...", zo schrijft Paulus dan, "want dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland". "God 

onze Heiland". Zó wordt God de HERE dus ook "Heiland" genoemd! Nu ja, zult u misschien zeggen, 

maar dat gebeurt dan ook pas in het Nieuwe Testament, nadat Christus, Gods Zoon, op aarde verschenen 

was, toen kón dat. Maar als u dat dacht, dan hebt u toch verkeerd gedacht. Want ook in het Oude 

Testament wordt God, qua God alléén, God de HERE, al met die Naam genoemd! Met de naam 

"Heiland"! Zo klaagt Psalm 106 er bijvoorbeeld over, dat de Israëlieten in de woestijn, kort na Egypte, al 

zó grotelijks zondigden, dat zij, en dan staat er: "...dat zij vergaten: God hun Heiland". Psalm 106, 

Statenvertaling. En in Jesaja's tijd, Jesaja 43, sprak God deze woorden tot Isral: "Ik ben de HERE uw 

God, de Heilige Israëls, uw Heiland". En zulke voorbeelden zijn er wel meer. Van Schriftplaatsen in het 

Oúde Testament, dus wanneer Christus nog niet op aarde is verschenen; plaatsen, waar God de HERE 

genoemd wordt met de naam "Heiland"! 

 

      Dit feit, Gemeente, daar moesten we ons vanavond eens rekenschap van geven. Doet dat feit ons nu, 

eerlijk gezegd, niet een beetje vreemd aan? Klopt dat met de door ons vaak gekoesterde opvattingen 

over God? Want hoe stellen wij ons de verhouding van God tot de mensen veelal voor? Als een vijandi-

ge verhouding! Als een gebrouilleerde verhouding! Nu ja, wel niet oorspronkelijk. "Toen wandelde God 

nog met Adam en Eva in de hof, toen was God nog vriendelijk en goed jegens de mensen, maar daar 

werd een grote verandering in aangebracht door de rebellie, de opstand tegen God, van de mensen. Toen 

kwam over die mensen, de mensheid, de dóém, de vlóék van God! Daardoor was er geen 

correspondentie, geen contact, tussen God en mensen meer mogelijk! Dat is pas weer wèl mogelijk 

geworden doordat de HERE Jezus kwam, doordat de HERE Jezus als Borg, als Middelaar, als 

Plaatsvervanger opgetreden is, en verzoening door voldoening voor ons teweeggebracht heeft. Toen 

kwam het weer goed; Die maakte het weer goed, toen kon God weer met de mensen te dóén hebben!" 

 

      Zeg eens eerlijk? Komt onze gedachte over God niet kort gezegd hierop veelal neer? Zijn wij 

eigenlijk niet van mening dat onze HERE Jezus Christus op God zó'n invloed gehad heeft, dat God 

daardoor veranderd is? Dat God daardoor als 't ware ómgedraaid is? Naar ons toegedraaid? "Ja, want 

vanwege de zonde had God zich van ons àfgekeerd! Maar toen is Christus gekomen, en Die heeft God 

met ons verzoend, en daardoor heeft Hij dus God weer als 't ware naar ons toegedraaid". Zeg eens 

eerlijk? Denkt ú af en toe zo niet over God? Of als u 't zèlf niet doet, gelooft u dan niet mèt mij, dat 

menigeen onder de Christenen het zó toch vaak doet? Maar nú de vraag of deze gedachtengang wel 

helemaal Bijbels is! Of hij niet, weliswaar bepaalde, Bijbelse elementen bevat? O zeker! Maar ook 



bepaalde ónbijbelse elementen! Duidelijk gezegd: heidense elementen! Want dàt is nou ècht heidens: 

om zúlk een tegenstelling, zúlk een kloof tussen godheid en mensdom te denken, waarover op de een of 

andere manier door een wonderfiguur eerst een brug geslagen is moeten worden, wilde de godheid pas 

weer iets met het mensdom te maken hebben. Ik herhaal: Bijbels is die gedachtengang niet! En hoe de 

goede, de juiste, de wèl-Bijbelse gedachtengang dan is, laten we daarover vanavond eens wat in de 

Schrift gaan lezen. 

 

      Zeker, dat de oorspronkelijk goede verhouding tussen God en mensen danig verstoord is, dat is 

natuurlijk niet te loochenen! Wie dàt zou ontkennen, zou wel met z'n ogen dicht moeten lopen! Adam 

was tot hoofd over Gods schone aardrijk aangesteld, en toen deze vriend en bondgenoot van God tegen 

z'n hoge Heer en Meester opstond, heeft die gebeurtenis een hele keten van rampen aan het rollen 

gebracht! Gods vloek kwam over hemzelf en z'n vrouw, en over z'n nageslacht, en over z'n wereld, het 

aardrijk. We wonen op een vervloekte aarde hoor! Daar mogen de geleerden wel rekening mee houden, 

wanneer ze de lamp van hun onderzoek richten op dít stukje heelal! Dat deze wereld maar een ruïne is 

van wat ze eens was; abnormaal in één woord! Maar... wat vertelt Genesis 3 ons dan over Gods gedrag 

tegenover dat opstandige, ongelukkige mensenpaar dat in de paradijshof ergens achter boomblaren bang 

zat weggekropen? Wel, dat God naar die mensen toeging, en Z'n Roep, Z'n Stem aldus liet horen: 

"Adam, waar zijt ge?". Zó reageerde God in elk geval óók, ja éérst! En zeg nu eens: is God toen tot die 

reactie, tot die toenaderingspoging gestimuleerd, aangezet, door iets goeds dat er tòch nog aan die 

mensenkant was, en dat Hem aantrok? In 't geheel niet! Dàt niet! Dat goede wàs er immers helemaal 

niet! We hebben niet voor niets over zondag 2,3,4 en 5 gepreekt! Nee, nee nee! Als er van omdraaien bij 

God gesproken zóú moeten worden -'t is niet nodig in dit geval!- dan is dat toch door mènsen niet 

bewerkstelligd, niet veroorzaakt. We kunnen dít wel aanstonds constateren, dat het initiatief tot vrede en 

herstel onmiddellijk van Gód, van God Zèlf is uitgegaan! Spontaan! Vrijwillig! Dus, zeg nu-es: toonde 

God dus toen al niet direct, hoezeer die Naam Hem straks ten volle toekomen zou in de dagen van de 

profeten: de Naam Heiland?! Verlosser?! Hersteller?! Diréct toonde God Zich al tegenover Adam en 

Eva dat te zijn: een Heiland! Niet pas later! Nee, metéén! Hoewel ook later! Want, kom, bladeren we nu 

nog wat dóór in de Heilige Schrift! 

 

      Ik sla het verhaal over Gods pastorale optreden jegens de toekomstige moordenaar Kaïn maar over. 

Hoewel...! 

 En ook het verhaal van Gods 120 jaar durende lankmoedigheid jegens de voor-zondvloedwereld sla ik 

maar over. Hoewel ik ook dààrbij zou kunnen noteren: er zíjn zo Christenen, die er een vermaak in 

schijnen te hebben over God héídens te spreken, namelijk als over een god díé maar stràft, en díé maar 

verdèrft, hè? Alsof 't Z'n Aard was! Maar dat is helemaal niet waar! Dat ìs Gods Aard niet! En dat zeg ík 

niet, dat staat in de Bijbel! Dat staat woordelijk in Klaagliederen 3 vers 33. Dat moet u toch eens 

onthouden! Makkelijk te onthouden: allemaal drietjes! Klaagliederen 3 vers 33! Daar staat: "Niet van 

harte verdrukt en bedroeft Hij de mensenkinderen". Ziet u, wat voor een God Hij is? "Niet van harte 

verdrukt en bedroeft Hij de mensenkinderen". 't Is makkelijk te onthouden: Klaagliederen 3 vers 33. En 

schrijf dat nou ook maar gerust eens boven de eerste bladzijde van de Bijbel: Genesis 3, Genesis 4, 

Genesis 5, 't voor-zondvloedverhaal; zet het er boven: "Niet van harte verdrukt en bedroeft Hij de 

mensenkinderen". Zo ìs God niet! 

 

      Maar we bladeren verder, en we komen bij de Abrahams-geschiedenissen. Ik behoef ze u natuurlijk 

niet te vertellen, ik kàn dat vanavond trouwens ook niet enigszins uitvoerig doen. Maar tot die Abraham 

is God de Here gekomen, en heeft die man met een Verbond verwaardigd, nietwaar? Waarom? Omdat 

Abraham zo'n bèste was?? Abraham? Abraham?? En het zo verdiende? "Geen kwestie van", verzekert 

Paulus later in Romeinen 4. Een heel hoofdstuk erover! Gód was weer de Heiland! En wat beloofde God 

meteen al aan die Abraham? "Met u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden". Daar begint 

het al mee, daar in Genesis 12! Dat staat er boven, boven die Abrahams-geschiedenissen! Ja, en als 

Paulus later op die patriarchale tijd, op die vóór-Horeb-tijd terugziet in Efeze 1, dan schrijft Paulus daar 

aan z'n heiden-christelijke lezers: "Zie je wel, tóén! toen was God al bezig met jullie roeping en 

verkiezing!". Vóór de grondlegging der wereld! Dat wil zeggen: vóór de grondlegging van de 



Israëlitische wereld, de Israëlitische maatschappij, de Israëlitische samenleving. Vóór-Horeb! Of God 

dus al vroeg een Heiland heeft willen zijn voor héídenen, mensen zoals u en ik! Trouwens, wat was 

Abraham zelf anders? Een héíden!! Een afgodendienaar! Dat staat in Jozua 24. Maar dan volgt dat 

Horeb. Dan volgt die grondlegging der wereld! "Grondlegging der wereld", dat betekent niet 

"schepping", dat betekent: "het funderen van de Israëlitische samenleving, het zetten van Israël met heel 

z'n hebben en houden, z'n doen en laten, op de grondslag van het Horeb-verbond, met de daaraan 

verbonden instellingen, offers, altaren, priesters, sprenkelingen en vergietingen van bloed, heilige dagen, 

heilige weken, heilige maanden, heilige jaren en allerlei geboden van dag tot nacht". Ik bedoel dus heel 

die schone dienst, die God van het oude Israël verlangd heeft. Jazeker! Schóne dienst! Al was-ie wat 

ongemakkelijk en strikt. Vanzelf kan ik vanavond híérover helemaal niet compleet zijn. Het is me 

immers ook nogal wat geweest! Daar heeft God op aarde gewoond! Gód op aarde gewoond!! Temidden 

van een volk, Zijn uitverkoren volk, gewoond in een tent. Gód gewoond op aarde! 

 

      Denk nu eens aan: diezelfde heilige God, over Wie we bij zondag 2,3,4 en 5 hebben gezien dat Hij 

het kwade niet kan gedogen, en dat is waar, dat is wààr!, díé reine God heeft gezegd tot dat volk 

-mensen zoals u en ik- tot dat volk: "Ik kom onder jullie wonen". En 't is gebeurd ook, in de woestijn. 

Maar u voelt wel: dat is een riskante zaak geweest! Dat heeft herhaaldelijk gevaar voor kortsluiting 

opgeleverd, voor ontladingen van goddelijke heilige Toorn. En 't is gebeurd ook! Denk bijvoorbeeld 

maar eens aan de plotselinge dood van Nadab en Abihu! Gedood door Vuur uit het heiligdom! Nu, Wie 

heeft toen gezegd: "Hier, hier hebben jullie een isolatiegordel tussen ons"? En Wie heeft toen gezorgd 

dat de stam van Levi als een isolatiegordel inwoonde, in tenten, tussen God en Israël? Heeft Israël die 

stam, die gordel om het heiligdom van God heen, aan God gepresenteerd? Heeft Israël die aan God 

aangeboden? Of is het soms niet andersom gegaan? Trouwens, is dat niet met die héle schone dienst van 

God het geval geweest? Is die niet geweest een geschenk van Boven naar beneden, van God aan Israël? 

Is dat ook zo niet geweest met het, hét allercentraalste onderdeel ervan, met het bloed, het bloed? Het 

offerbloed? U leest daarover uitdrukkelijk de uitspraak van God in Leviticus: "Dat bloed heb Ik aan u 

gegeven" -op het altaar, dat is de plaats die God representeert- "dat bloed heb Ik aan u gegeven op het 

altaar om uw nèfèsh, dat wil zeggen, om uw persóón, ú, daarmee te bedekken, als ge tot Mij nadert". 

Ziet u het? God gaf aan Israël dat bloed als dekmantel, als dekmiddel, als zoenmiddel; zoals wij zeggen 

tegen een kind: "En als je nou dàt kleed maar aandoet, dan kun je daar best naar toegaan, hoor, dan word 

je daar wel ontvangen." Ik zou graag willen, dat u hierop zeer goede acht gaf, broeders en zusters! Dat 

zal u van dienst zijn om te verstaan, wat er nu eigenlijk later gebeurd is, toen die hele prachtige dienst 

van Horeb nog weer vervuld en vervangen is door een nóg weer prachtiger Dienst, door een volmaakte 

Dienst, door de Dienst van Jezus Christus. Want, wie heeft die Christus aan wie geschonken? Wie aan 

wie? Hebben wíj, mensen, die aan God aangeboden teneinde Gods Toorn daarmee te bedaren, en 

teneinde God daardoor voortaan gunstig te stemmen, genàdig te doen zijn, om God daardoor genadig te 

maken? Als u zó denkt, al is 't maar een spiertje, roei die gedachte dan alstublieft met wortel en tak bij u 

uit! Wees dan liever zo verstandig om nog één keer naar de schaduwachtige wet van Mozes te luisteren! 

Daarin leest u dat God zei tot de Israëlieten: "En als je dan naar Me toekomt, zul je dan zorgen dat je 

eerst, via het altaar, met dat bloed bedekt bent, anders kan Ik niet naar je kijken hoor!". En daarin leest u 

ook dat God zelfs tegen de hogepriester Aäron zei: "En als je dan Mijn heiligdom binnentreedt, zul je 

dan zorgen dat er klokjes, belletjes, hangen onder aan je "meìl", je overkleed, aan je donkerblauwe over-

kleed? Dan zal dat geluid van die klokjes je eerst bij Mij aandienen, anders zou het je je leven wel eens 

kunnen kosten!" 

 

      Gemeente, verstaan we de les daarvan? Da's ook toch Bijbels? Exodus, Leviticus, Numeri! 

Natuurlijk kon geen enkel zondig en ellendig mens, ook al behoorde hij tot het uitverkoren volk Israël, 

zomaar tot God naderen! Zelfs niet al was hij hogepriester Aäron, in z'n volledige ornaat gekleed! 

Daarom zei God: "Kom dan tenminste zó en zó naar Me toe, bedek je met bloed...", etcetera. Met andere 

woorden: God verstrekte die middelen om Z'n Paleis binnen te kunnen lopen. God trad Zelf op als 

helend, als Heiland, als Beschermer tegen het Vuur van Zijn Heiligheid! God schonk de mogelijkheid 

om Hem te naderen Zèlf, opdat wij, mensen, daaraan niet ten ónder zouden gaan, zoals een vlinder, die 

in de lamp zichzelf doodvliegt! Léér dat van de wet van Mozes, dat wij mensen God niet eerst genadig 



hebben behoeven te maken! Dat was helemaal niet nodig, want dat wàs God al! Dat was God tegenover 

Adam al! Hebben we dat gezien in het Oude Testament, waarvan men vaak zo hard denkt? Hebben we 

dat gezien? Goed! Dan gaan we nu naar Jezus Christus! 

 

      En pas nu op dat u niet zegt, en dat u ook liever maar niet zingt, dat aardige versje: "Heer, waar dan 

heen? Tot u alleen, Gij zult ons niet verstoten...", want dan komt het!: "...uw eigen Zoon, heeft tot uw 

Troon, de weg ons weer ontsloten". Want is dat nou eigenlijk wel waar? Is dat nou wel helemaal wààr, 

wat dat goedbedoelend versje zegt: "...uw eigen Zoon, heeft tot uw Troon, de weg ons weer 

ontsloten..."? Zeker, pas nu op dat we geen misverstanden krijgen! Voor òns is er via Christus wel een 

weg, de énige weg tot God, daar gaat het niet over. Maar die weg is door Christus toch niet eerst 

ontsloten moeten wórden?? Christus heeft God toch niet eerst behoeven te vermúrwen? Behoeven te 

overreden?? Genadig moeten màken?? Dat wàs God al!! Juist uit genade, en juist uit liefde heeft God 

ons Zelf die Christus gegéven, en als een Weg naar ons toe gelégd! Dat hebben we nu toch duidelijk in 

de wet van Mozes gezien, het Evangelie der schaduwen, die spiegel van Christus, de grote Hogepriester 

met Z'n Werk? En, als u dat nou soms nòg niet overtuigt, dan citeer ik het Evangelie zelf! Dan lees ik 

nog even met u verder in Johannes; Johannes 3: "... Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat..." -ziet u 

de volgorde?- "...dat Hij Z'n eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder, die achter Hèm zou 

wegkruipen, veilig tot God zou kunnen naderen, zonder verzengd te worden door de gloed van Gods 

Heiligheid". 

 

      Broeders en zusters, wij beweren als Gereformeerden nogal eens dat ons niets gaat boven de ere 

Gods. Accoord! Maar dààr dan ook secuur werk van maken, en oppassen dat we in onze belijdenis 

inzake de verlossing -deel 2 van de Catechismus- ongemerkt toch eigenlijk niet een gevaarlijk beetje 

heidendom importeren! Alsof God daar, hoog in de Hemel, van deze lage aarde af ertoe bewogen 

geworden zou moeten zijn om Zich dan toch maar over mensen te erbarmen. Bewogen...? Met ons lot 

bewógen?? Dat was God onmiddellijk al, en dat is Hij de eeuwen door gebleven! En Hij heeft het 

getoond ook! Hij heeft het laten uitróépen, en laten uitbéélden door de schone tabernakel- en 

tempeldienst, en door de profeten! Dènk nog eens aan Jesaja 43: "Ik ben Jaweh, uw God, de Heilige 

Israëls, uw Heiland". En tenslotte... tenslotte heeft God Zijn Naam als Heiland in ongekende luister 

uitgestald, heeft Hij die Naam een eer aangedaan als nooit tevoren, toen Hij Z'n eigen Zoon zond. 

Spontààn zond! Vrijwillig zond, ongedwongen, uit loutere goedheid: zónd! En u weet waartoe! Tot de 

dood, opdat het Bloed van Jezus Christus òns bedekken zou voor de heilige Ogen van die God. 

 

      En... Christenen, Christelijke Gemeente, bedenk ú nu: dít Bloed is ook aan ú geschonken, ook over ú 

gelegd! Door dít Bloed zijt gij geheiligd! Ik spreek taal uit Hebreeën 10! Bent u àllemaal geheiligd, oud 

en jong! Dit Bloed, daar ligt u onder, daar verkéért u onder! Daar bent u door geheiligd! Onder het 

deksel van dit Bloed bent u, de meesten van u, merendeels, al gebóren, daar lag u onder als kind, daar 

stond u onder als jongen en meisje, daar hebt u onder gespeeld, en daar leeft u nu onder als man en 

vrouw! Onder dat Bloed gehéíligd! Welnu! Pas dan maar op! Loop dan maar niet onder dat Bloed 

vandaan! Waarom niet?? Wel, want dan weet zelfs Gód geen raad meer voor u! Want Jezus Christus is 

uw Bloed-dekmantel! Jezus Christus is de Weg, de door God Zelf, van Hem uit, naar ú toe gelegde 

Weg! Maar dan ook de énige Weg! De énige Weg voor u om naar God te komen. En dààr moet het 

heen! We moeten naar Gód toe! We moeten weer naar Gód toe! We moeten niet bij de Middelaar 

blijven staan; we moeten niet bij Jezus blijven staan, we zijn geen Herrnhutterse Christenen! We moeten 

via de Méns Christus Jezus weer naar Gód toe, naar onze Schepper toe, naar de Vader toe, naar het 

Licht toe! Want díé God is de Eerste. Van Hèm komt onze verlossing vandaan, hélemaal! Hij is al 

vanouds onze Heiland! 

 

      Uit Hem, door Hem, tot Hem zijn alle dingen! Hèm zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid! 

  

                                      Amen. 

 

───────────────────────────── 



Ds. C. Vonk, 26 september 1971 

 


