
ZONDAG 7 

 

lezen:   Jes.     42:1-7      zingen:   Psalm  146:4 

         Hebr.  11:1-10               Psalm   27:1,7    

        Hebr.  12:1-3                Gez.     5:1,10   

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

~"Leringen wekken, maar voorbeelden trekken".~ 

 

     Wanneer dat spreekwoord ooit van toepassing is, dan zeker wel wanneer men spreekt, zoals wij dat 

vanavond moeten doen, over het geloof. Dat spreken over dat geloof kan immers op meer dan één 

manier gebeuren. Men kan het zó doen, dat men een bepaalde definitie, beschrijving of omschrijving, 

van het geloof tot uitgangspunt neemt. We vinden er zo één hier in zondag 7. Vraag: "Wat is een waar 

geloof?"; antwoord: "Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor 

waarachtig houd wat er in de Bijbel staat, maar ook een vast vertrouwen, dat mij om Christus' wil door 

God vergeving van zonden en eeuwige zaligheid geschonken is". Dat is de definitie van geloof in vraag 

en antwoord 21. Die twee bevatten een definitie, die bevatten en behelzen een onderwijzing, een leer 

omtrent het geloof. Ik wil beslist niet ontkennen dat het wel eens z'n nut zou kunnen hebben, wanneer 

we deze definitie eens van stukje tot beetje bespraken. Het is een wat merkwaardige definitie; hij ziet er 

wat optelsommerig uit. Maar of dat algemeen de aandacht spannen zou, en gespannen zou houden, en 

een verblijdend resultaat zou opleveren, ik waag het te betwijfelen. Het aanhoren en verwerken van een 

nogal abstract betoog, houd dat maar eens een halfuurtje uit met warm weer! Daarom: het kàn anders! 

De Heilige Geest Zèlf doet het in de Heilige Schrift anders. Want dít is toch wel een opvallende 

karaktertrek van de Heilige Schrift: wat is Dat toch een histórisch Boek! Wat staat Die toch vol met 

geschiedenissen! Nu, en als er nu één soort litteratuur is, die de meeste mensen graag lezen, dan is dat 

toch geschiedenis, vertelling, verhaal! Zie 't maar aan de kinderen! Komt u ergens waar kinderen zijn, 

dan hoort u het toch vaak: "Vertel-es een verhaaltje?" En wat blijven wíj, grote mensen, daarin toch tot 

op hoge ouderdom veel op kinderen lijken, dat wij zelf ook graag en makkelijk luisteren naar een goed 

verhaal! Zóú de Heilige Geest daarmee rekening gehouden hebben? Wat staat de Bijbel, dat grote Boek 

waardoor Hij ons God wil leren kennen, en waardoor Hij ons wil leren geloven in die grote God, wat 

staat dat Boek toch vol met geschiedenissen, met verhalen! Je zíét de dingen gebeuren! 

 

 

      Neem nu eens Abraham! We lezen over Abraham in Genesis 12 -eigenlijk al in Genesis 11- tot 25! 

Dat is veel! Dat is veel langer dan over de Schepping door God, Genesis 1 en 2. Abraham: Genesis 12 

tot 25! En die Abraham wordt later door de Schrift genoemd: vader aller gelovigen, van Joden en 

heidenen. De Schrift toont ons die Abraham als een voorbeeld om daaraan te leren, wat geloven is. Wat 

wíj nu ook doen moeten, vandaag. Zó spreekt straks dan het Nieuwe Testament -Paulus doet het, 

Romeinen 4, Galaten 3-, Jacobus doet het -Jacobus 2-, en de schrijver van de brief aan de Hebreeën doet 

het -we lazen het daareven-, en dan gaan ze er allemaal van uit, dat we hun bedoeling wel begrijpen 

zullen, door ons te herinneren aan wat er immers in dat boek Genesis, in die talrijke hoofdstukken 

allemaal staat over Abraham, waardoor we de man ten voeten uit zien! Al die geschiedenissen moeten 

dus ook al onder de eerste Christenen bekend geweest zijn, over Abraham, die uit Ur der Chaldeeën 

kwam. "Hij moest duizend mijlen reizen, naar het land dat God zou wijzen..." Dat is een versje van 

tegenwoordig, voor de kinderen. Maar dat is ècht! Dat is ook wat gewéést! Die afstand vlieg je vandaag 

zó, dat je in Caïro opstijgt, in Palestina kunt ontbijten, en dan in Bagdad dineren. Maar dat is met 

Abraham anders geweest! Die moest maar afwachten, waar hij terecht zou komen. Maar dàt is dan ook 

gelóven, erop vertrouwen, dat God je geven zal, wat Hij je beloofd heeft. Ook al zie je er nog niets van, 

en al begrijp je zelfs niet eens hoe dat nog eens goed kan komen. Ook dat laatste is duidelijk gebleken in 



het leven van Abraham. Want de HERE had Abraham beloofd, dat door zíjn nakomelingschap al de 

volken van de aardbodem gezegend zouden worden. En nu moet u even vergeten wat wíj weten: dat God 

de HERE toen al het Oog had op de Here Jezus! Maar Abraham wist daar nog niet van! En hij zag er 

ook de mogelijkheid niet toe! Want Abraham werd al maar ouder en ouder, en ook z'n vrouw Sara werd 

al ouder en ouder, zodat de geboorte van een kind, een zoon, voor die oude mensen naar de mens 

gesproken onmógelijk werd. Tòch verlangde God dat Abraham Hem blééf geloven! En dàt deed 

Abraham. Wel niet altijd even volhardend, hij klaagde wel eens, en wie van ons zou hem dat kwalijk 

durven nemen? Dat heeft God de HERE Zelf ook niet eens gedaan. Integendeel! De HERE heeft hem 

erom geprezen dat hij in de regel, over 't algemeen, God op Z'n Woord is blijven vertrouwen. En u weet 

dat toen eindelijk Izaäk geboren is. Op een zeer wonderlijke wijze, als kind van twee onvruchtbare oude 

mensen. Waarom móést dat nou zo? Klaarblijkelijk om aan àlle gelovigen van later eeuw de les voor te 

houden: níét bang zijn! op God vertrouwen!, Hij is een zéér machtige God! Hij is nog altijd even 

machtig als bij de Schepping! Hij spreekt en het is er; Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren; 

ook kinderen die er nog niet zijn: die roept Hij, en ze zijn er! Hij maakt zelfs dóden levend! Dat heeft 

Abraham óók geloofd, toen de HERE van hem vroeg om Izaäk te offeren. Om Z'n Belofte na te komen 

staat God voor niets! Dat ziet u ten voeten uit aan de geloofsfiguur Abraham. Kijk maar eens hoe Izaäk 

geboren is! Neem dàt alleen maar! Dà's geloven! 

 

 

       Dat was dan Abraham. Maar zulke voorbeelden, voorbeelden van lévende mensen, die het ons 

voorhouden, wat dat is: gelovig Gods Beloften aanvaarden, zulke voorbeelden zijn er wel meer geweest! 

In Hebreeën 11 worden er zelfs heel wat opgenoemd. En dan wordt er nog bijgezegd: "...de tijd zou me 

ontbreken om ze allemaal op te noemen". O, dat vind ik toch zo'n aardig Bijbeltekstje daar in Hebreeën 

11; een echt vertróóstende Bijbeltekst! Want het is waar: Gods kinderen móéten wel eens helemaal 

alleen staan! Eenzaam, waar dan ook. Op fabriek of kantoor, en dan zóúden ze daar een minderwaardig-

heidsgevoel van kunnen krijgen! Dat kan je ook op de studeerkamer overkomen! Bijvoorbeeld wanneer 

het eenvoudige Bijbelse geloof zich in onze dagen geplaatst ziet tegenover quasi-wetenschappelijke 

bluf, die maar brutaalweg voor bewezen aanneemt, wat amper hypothese heten mag. Maar het applaus is 

nu eenmaal algemeen. En dan zou er een gevoel van verlegenheid over je kunnen komen. Van 

vereenzaming. 'k Stel me voor dat Abraham zich zo wel eens eenzaam zal hebben gevoeld. Kijk, en dàt 

moet nu niet! Want dat hóéft nu niet! Als de auteur van Hebreeën 11 àl de gelovigen had moeten 

opnoemen -zegt-ie-, allemaal die er anders over hebben gedacht, en die hebben gezegd: "Welnee, God is 

tot alles in staat", dan zou de tijd hem hebben ontbroken! Wat is dàt een mooie tekst! Díé moeten we 

goed vasthouden! En dat hebben veel gelovigen dan ook gedaan. Bijvoorbeeld zó trouw gedaan, dat ze 

over Gods Beloften al spraken, alsof die al in vervulling waren gegààn! Alsof ze 't al in d'r zak hadden, 

wat God beloofd had. Treffend komt dat al uit in de afscheidswoorden van de zoon van Abraham, van 

Izaäk. Als de oude Izaäk z'n zoon Jacob laat gaan, u weet wel, na die misère met Esau, dan moet Jacob 

het veld ruimen, hij moet vertrekken; hij moet het beloofde land verlaten! Dat gaat dus schijnbaar dwars 

tegen de Belofte in! Dat gaat verkéérd! En hóór dan het geloof van Izaäk! Dan geeft Izaäk tóch aan z'n 

zoon Jacob deze woorden mee, deze zegenwens: "God geve u de zegen van Abraham, zodat gij het land 

dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt". Het land dat God aan Abraham gegéven heeft...!, 

en u weet net zo goed als ik dat Abraham nooit een stukje, geen lapje grond van Palestina heeft bezeten; 

de man heeft nog een stuk grond moeten kópen voor een graf voor z'n vrouw! En Izaäk spreekt, als z'n 

zoon Jacob het land uit moet, déze woorden: "Het land dat God aan Abraham GEGEVEN heeft!" Hoort 

u dat?? Izaäk zei dus dat God het land Kanaän al aan Abraham GEGEVEN had! Hij bedoelde natuurlijk: 

in belófte. Da's nu een mooi voorbeeld in de Bijbel van het belóvende spreken Gods, en van het 

belóvende geven, schenken, Gods. Niet te verwarren met het vervúllende schenken Gods! Zoals wij 

immers ook een verloving en een huwelijk niet moeten verwarren! Bij een verloving geeft men zich 

inderdaad ook al wel aan elkaar, en beslist ook wel serieus, maar... in belófte! Een belofte echter die zó 

eerlijk en oprecht gegeven is, dat erop gerekend kan worden. Dat erop vertrouwd kan worden! Dat er in 

gelóófd kan worden! Zoals u weet, komt dat belovende spreken Gods ook voor in ons Gereformeerde 

Kerkboek; zoëven zagen we het! In zondag 7: "dat dàt, en dàt, en dàt, en dàt, aan míj geschonken is." De 

hele zaligheid! En zover zijn we toch nog niet, zou u zeggen? Nee, nee, maar u moet het belóvende 



spreken verstaan! En het prachtigste voorbeeld vinden we in ons doopformulier, als daar bijvoorbeeld 

staat: "... dat onze kinderen Christus met al Zijn Weldaden hebben." Hébben!! Ze hébben Christus! Ach, 

had men dàt Bijbelse spreken, en dat reformatorische spreken in 1944 maar verstaan! Hadden die 

knàppe mensen, professoren en doctoren dat maar verstààn! Dan zou de kerkelijke kaart van Nederland 

er vandaag wel anders uitgezien hebben! Tot genoegen van de ouderen, want ik ben helemààl niet voor 

m'n plezier Vrijgemaakt, ondanks m'n vlees! Maar het zou ook een heel groot plezier geweest zijn voor 

de jongelui! Want ach, ach, ach! door de Vrijmaking is er natuurlijk weer een zóveelste kerkmuurtje 

opgetrokken! Da's niet plezierig voor onze jongelui, als u begrijpt wat ik bedoel! En als het dan ook nog 

alleen maar door onverstand gekomen is, door geleerde domheid, door gebrek aan een opmerkzaam oor 

voor de fijne Bijbelse taal, met haar belóvende spreken, en haar belóvende schenken Gods! 1944! En 

ruim 25 jaar later zijn er Vrijgemaakten die 't nòg niet snappen! Hàdden ze dan maar geluisterd! Hadden 

ze dan maar een vóórbeeld genomen aan die ouwe Izaäk, toen-ie Jacob liet gaan! 

      Ja, en dat waren dan Abraham en Izaäk, en zoveel andere voorbeelden van gelovigen meer! Maar als 

de schrijver van de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 11 die hele serie van gelovigen genoemd hééft 

-hij noemt ze zelf "wolk van getuigen"- dan komt hij in Hebreeën 12 tot Iemand anders als voorbeeld, 

namelijk tot onze Here Jezus Christus! En die Christus heeft in het geloven allen die Hem vooraf gingen 

verre, vérre overtroffen! Want zoals Christus in àlles volmaakt was, zo is Christus ook in het geloven 

volmààkt geweest! Geen duidelijker voorbeeld, om daar van àf te lezen wat eigenlijk geloven is, dan het 

leven en het lijden van onze Here Jezus Christus! 

 

 

      Misschien zal iemand zeggen: "Maar is dat nou niet een beetje raar? Heeft Christus dan dus óók 

moeten geloven? Kón dat dan? Hoefde dat dan? En Hij was toch Zelf God?? Gód gelooft toch niet?" 't 

Zou me niet verwonderen, wanneer iemand hiermee een beetje verlegen zat! Ik kan me tenminste 

herinneren, dat ik er zelf ook aan heb moeten wennen, om over het gelóven, het op God vertrouwen van 

onze Here Jezus Christus te spreken! Maar... ik ben er nu beslist van overtuigd dat zulk spreken niet 

slechts geoorloofd is, maar dat het bepaald verplícht is! Dat het een Schriftgegeven is, dat we niet 

zonder scha kunnen verwaarlozen. We moeten immers niet vergeten, dat onze Here Jezus Christus 

weliswaar God was, en is, Gods Zoon, zeker, zeker, maar dat Hij evenzeer Mèns was, en is. Even zeker. 

Beide waar; daar hoef ik verder geen woord aan te verspillen. Al beweer ik daarmee helemaal niet dat 

deze zaak niet ons verstand verre te boven zou gaan, dat wèl! En daarom moeten we ons maar zo dicht 

mogelijk houden bij de Schriftgegevens, de Schriftwoorden. Maar die zijn toch toereikend genoeg om 

dít te constateren: toen Gods Zoon als Christus -want Hij is niet altijd Christus geweest!- op aarde was, 

heeft Hij Zich permanent zó nederig en gehoorzaam gedragen, dat Hij in één woord Knècht van God 

geweest is! Ik zeg niet dat ik dat begrijp, ik zeg alleen dat het zo ís! Dé Knecht van God, over Wie we 

geregeld lezen in het Oude Testament. En daarom las ik eerst een stukje met u uit Jesaja 42: "Zie Mijn 

Knecht...!". En zo zouden we óók een stukje hebben kunnen lezen uit Filippenzen 2: "Hij heeft Zichzelf 

ontledigd, en de gestalte van een Knecht, een Dienstknecht aangenomen". Ziet u die twee? En wat stónd 

er nu in dat Jesaja 42? Daarin lazen we dat God aan de toekomstige Knecht des HEREN -aan de 

Messias- als loon op Diens werk, Z'n werk in de vernedering, de heerschappij over de volken zou geven. 

Dat was toen dus óók een belofte, maar een speciale. 't Was geen algemene belofte, geen belofte voor ú, 

en voor ú, en geen belofte voor míj; niet alle beloften in de Schrift zijn algemeen! Dit was een speciàle 

belofte, in dat stukje van Jesaja 42. Dat was een belofte voor de toekomstige Messias. Ik houd niet van 

die uitdrukking "messiaanse belofte", maar als je ze nu tóch bezigt, doe dat dan bij Jesaja 42. 

"Messiaanse belofte" wil zeggen: een belofte speciaal en alleen maar voor de Messias! Niet voor u en 

voor mij, maar voor de Messias! Als Hij zó en zó en zó gehoorzaam zou zijn, dan zou God Hem dit en 

dat loon geven. Hij zou Hem stellen tot een Licht voor de natiën; Hij zou de wereld regeren. Ik noem nu 

alleen maar Jesaja 42, er zou natuurlijk meer te noemen zijn. Welnu, en wat is er nadien gebeurd? Wat 

is er in de volheid des tijds óók gebeurd? Toen ìs Gods Zoon op aarde gekomen, en ìs Hij Christus 

geworden. Dat was Hij niet altijd! Daarvóór trad Hij op als Engel van Jahwe, met het zwaard! Hij sloeg 

er op! Maar in de volheid des tijds komt Gods Zoon op aarde en wordt Mens. En toen heeft Hij zich 

vernederd als Mens, en heeft dat hele program van lijden en gehoorzaamheid -bekend uit Mozes en de 

Profeten, nietwaar? daar hoef ik ook vanavond niet verder over te spreken- toen heeft Hij dat héle 



program van actie gewillig óp Zich genomen, en Hij heeft het vervuld, tot de laatste druppel offerbloed 

toe. Gelovig vervuld. 

 

 

      Ja ja ja: gelóvig!! Christus heeft op de Belofte des Vaders Zich gelóvig verlaten. Hij heeft het 

daarmee gewààgd, zonder ooit te weifelen! Christus heeft die Belofte van God voor de aanstaande 

Messias zó serieus genomen, dat Hij eens -en toen was het nog làng voor Z'n sterven, hier op aarde in 

alle vernedering, toen iedereen Hem een kantje gaf, en Hij volledig alleen stond-, tòch zei: "Aan Míj is 

het Oordeel gegeven, want Ik ben de Zoon des Mensen, de gehoorzame Zoon des Mensen". Dat staat in 

Johannes 5. Zie -en dat komt vaker voor- dat was nu bij Christus een spreken vanuit geloof, vanuit 

volmaakt Godsvertrouwen. Dat was nu een leven uit de belofte, uit speciale Messiasbelofte. Wat wíj nu 

noemen: "leven vanuit het geloof". Nu, in dàt geloof heeft Christus óók volhard, als echt Mens. Ook 

zelfs tóén, toen Z'n doodsuur naderde, en toen aan Hem níéts heerlijks meer overbleef. En toen over 

Hem zelfs kwam de onuitsprekelijke benauwdheid van de hèl, die gevolg was van de Gódverlatenheid! 

Ja, hoewel Christus toen, hangende aan het kruis, zelfs òm het geloof, òm het Godsvertrouwen bespot is! 

Toen hield Hij toch vol in 't geloven, en Hij beschikte tegenover de moordenaar dan toch maar over het 

Paradijs, over de Nieuwe Aarde! "Daar komen jij en Ik straks onmiddellijk in." Ziet u dat geloof? Hij 

was niets, maar Hij gelóófde! Geen wonder dat Hebreeën 12 dan ook later zegt: "En let nu tenslotte nog 

eens op de Man die van dat geloven werk gemaakt heeft, zoals niemand er een werk van gemaakt heeft. 

Let tenslotte op -en dan staat er- : op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, de Volmàker des 

geloofs. Díé heeft nu eens volmaakt geloof!" 

 

 

      Dus welzeker, broeders en zusters, we mogen gerust over het geloven van Christus spreken. Dat is 

niet raar, da's Bijbels! Willen we de Heilige Schrift recht doen, dan móét dat zelfs! Want die 

geloofsgehoorzaamheid van Christus wordt ons door Gods Geest in het Woord zelf ten voorbeeld 

gesteld. Als dat spreekwoord juist is, dat leringen wekken, maar voorbeelden trekken, laten we het dan 

niet alleen toepassen op mensen als Abraham -mooie geschiedenissen-, Izaäk -ook mooie geschie-

denissen-, enzovoort, enzovoort: Gideon, Simson -prachtige geschiedenissen-, maar het waren tenslotte 

toch allemaal nog maar zondige, gebrekkige, en ellendige mensen! Ik zeg het niet uit de hoogte, maar de 

Schrift zegt het óók! Maar... laten we het dan voor- en bóvenal toepassen, dat spreekwoord, op Jezus 

Christus, Die volmaakt geweest is in alles, ook volmaakt in het geloven! Waarin? In het 

op-God-vertrouwen, in het zich op Gods gegeven Woord, gegeven Belofte zich "restlos" verlaten. 

 

 

      En wat zullen wij daar dan uit leren? Wel, laten we dàt ook nog even uit de brief aan de Hebreeën 

vernemen: wat we daaruit kunnen léren. Want de lezers van die brief -aan de Hebreeën- maakten een 

moeilijke tijd door. 't Was voor hen een tijd van beproeving; ze verkeerden in verleiding. Er werd drúk 

op die Joden-Christenen uitgeoefend. Om dat geloof in die Man, die Jezus van Nazareth, maar op te 

geven, en dan maar gauw terug te keren naar het aloude geloof van een Joodse familie, en van heel hun 

Joodse voorgeslacht! Van de Joodse voorouders met die fraaie tempel die je nog te Jeruzalem had, 

waarin nog altijd als vroeger de schone eredienst van Aäron in volle bedrijf was -'t was nog vóór het jaar 

70!-. Dat is een hachelijke situatie geweest voor die Hebreeën, voor die Joods-Christelijke mensen! Je 

zúlt inderdaad van Joodse afkomst zijn, en je zúlt inderdaad ergens in je hart een zwak hebben 

-natuurlijk!- voor dat oude vertrouwde godsdienstige patroon, belichaamd in die imposante gebouwen, 

met die erkend-hoge kerkelijke functionarissen: zouden díé het nou niet weten? Wat hadden díé een 

kennis van de Bijbel, nee, maar dààr kon je terecht! Jezus was daar Zelf naar toegegaan, met vragen! En 

wat maakten daarbij vergeleken die kleine onderlinge samenkomstjes van die Joodse Christenen ergens 

in een huiskamer of in een zaaltje, wat maakten die een pover figuur! Hoor! De satanische verleider 

fluistert: "Ach mensen, wees toch wijzer! Laat dat hele gedaas over die Jezus, die Man die toch voor 

galg en rad is opgegroeid en aan een kruis terechtgekomen is, lààt dat toch eindelijk eens schieten! En 

kom weer bij ons terug! Dan is alles weer goed, dan heb je weer veiligheid, dan heb je weer rust, en dan 

word je weer geëerd, net als wij!". Dàt is de historische achtergrond van de brief aan de Hebreen! Dat is 



een verleiding geweest! Dààr heeft de schrijver van de brief over gehoord. En tóén heeft hij zijn pen 

opgenomen, om daartegen te waarschuwen, met vele, véle waarschuwingen. Maar die waarschuwingen 

vormen een climax, een opklimmende reeks. En het hoogtepunt van àl die waarschuwingen is nu juist: 

Hebreeën 12! Daar eindigt de brief in feite. Met dat beroep op Jezus, als de grootste Gelover aller tijden! 

Zo diep als Híj vernederd is, is nog nóóit iemand vernederd. En toch liet Hij het Zich aandoen, want Hij 

hield het door God Hem beloofde Loon steeds maar voor ogen, zoals Mozes ook. Die zag ook op de 

vergelding des loons, en dat mag je doen, dat hoort óók bij het geloof! God is een Beloner van degenen 

die Hem gelovig zoeken! Ja ja, dat is Bijbels! Spreken over loon! Lóón! Loon op het geloof! En Jezus 

hield dat ook gelovig vast! En dan zegt Hebreeën 12: "En...? Hoe is 't afgelopen? Kijk nou vandaag 

eens! Hij is nu gezeten ter rechterzijde van de Troon Gods!". En dan volgt de vermaning: "Vestigt uw 

aandacht dan op Hem, die zúlk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen..." -want de 

Here Jezus heeft helemaal alleen gestaan, vriend en vijand keerden zich van Hem af- "...opdat gij niet 

door matheid van ziel verslapt!" 

 

 

      Gemeente, daar wilde ik mee eindigen. Wij zijn vandààg Christenen, en wij hebben vandaag ook 

redenen om neerslachtig te zijn, omdat het getal der getrouwen al kleiner en al kleiner wordt. Het 

Christendom is verschríkkelijk op z'n retour! Het wordt niet alleen van buiten, maar het wordt nog veel 

meer van binnen uitgehold! En niet alleen de Róómse kerk stort in elkaar. Nu, in déze dagen beveelt 

diezelfde Schrift van vroeger ook óns: "Tróúw blijven, hoor! Gelóvig blijven hoor! Buigen onder het 

Woord van Diezelfde God aller eeuwen; Die staat, Die stààt voor níéts!". Dat bevel wordt ons nu als van 

de Hemel der Heerlijkheid uit, toegeroepen door een verheerlijkte Christus. Kom dààr eens goed in! 

Want niemand zal Hem toch kunnen tegenvoeren: "Ja, U hebt goed praten! U zit daar boven alle werelds 

gedruis in de Hemel, hoog en droog". O, zeg dat niet! Er is niemand, níémand in de Kerk van alle 

eeuwen, die zó gespannen meeleeft, en die het zó druk heeft met Z'n werk, als Jezus Christus, het 

Kerkhoofd! Christus, die voor ons hierboven dàgelijks tussenbeide treedt bij de Vader, of ís dat soms 

niet nodig? Ga uzelf eens na! Waar wàren we, als Christus niet bad? Dus als die Christus van u en mij 

vandaag vraagt: geloof, gelóóf, al vallen er nog zoveel af; gelóóf tot in de stervensuren; geloof, dat zich 

van Hem niet scheiden laat, o, zeggen we dan nooit, dènken we dan zelfs nooit: "Ja, U, Christus, hebt 

goed praten!". Pas op! Pas op! Want Hij zou ons dan kunnen antwoorden: "Ik heb het u toch 

voorgedaan??" Kijk naar Hem! Dan weet u wat het is: gelóven! God volkómen op Z'n Woord 

vertrouwen! Al staat u gehéél alleen! 

  

                                  Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 3 oktober 1971 

 


