
ZONDAG 12. 

 

lezen:  Matthéüs   3:13-17     zingen:   Psalm  119:17 

          Matthéüs  17: 1-13               Psalm   89: 1,7,8 

          2 Petrus   1:12-21                Gezang  17  

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     Nederland is een monarchie. Ons land is een koninkrijk. Op het ogenblik wordt het geregeerd door 

Koningin Juliana. Dat is nu al een hele tijd zo. 't Is zelfs al weer een paar jaar geleden dat ze haar 

ambtsjubileum vierde. Toen was het vijfentwintig jaar geleden dat ze werd geïnstalleerd. Ik herinner me 

die installatie nog, die aanstelling van Prinses Juliana tot Koningin. Ze was ontroerd, zichtbaar en 

hoorbaar ontroerd, en anderen waren dat met haar. 

 

      Als we aan zó'n indrukwekkende plechtigheid denken, dan kunnen we zo goed begrijpen, wat we 

daareven bij de Apostel Petrus lazen over de Installatie van onze Here Jezus. Want we mogen gerust 

zeggen dat Hij ook zo'n indrukwekkende Installatie heeft ondergaan. Dààr heeft Hij zelfs de naam 

Christus aan te danken gehad, en nòg! Want dat Griekse woord "Christós" heeft gewoon "Gezalfde" 

betekend. Meestal is dat in onze Bijbeluitgaven onvertaald gelaten, alleen is het dan verlatijnst tot 

"Christús". Maar ik weet toch een enkele keer dat dat woord "Christós" voor de duidelijkheid toch maar 

in de Nieuwe Vertaling in het Néderlands is overgezet: dat is 2 Corinthe 1: 21. Dat vers luidt zó: "Hij 

nu, die ons met u bevestigt in den Gezalfde..." -maar dan staat er "Christós"- "...in den Gezalfde, is God, 

Die ook Zijn zegel op óns gedrukt, en de Geest tot Onderpand in ónze harten gegeven         heeft". U 

hoort wel, dat dat "zalven" een kwestie van verzegelen is, en dat dat een kwestie van de Geest is. 

 

      Die naam "Christós" of "Gezalfde" is een àndere naam voor onze Heiland geweest dan de naam 

"Jezus". "Jezus", zo hebben ook wel andere jongens en mannen geheten, gelijk blijkt uit het Nieuwe 

Testament. Maar daarnààst droeg de Here Jezus de naam "Christus" als ambtstitel, en wel ter aanduiding 

van meer dan één ambt. Want onze Koningin vervult maar één ambt, maar de Here Jezus is gekomen om 

wel dríé ambten te vervullen. "Ambt" betekent gewoon "verplichting", "taak". Hij wordt in de Heilige 

Schrift "onze Hogepriester" genoemd, Die voor ons geofferd heeft, en nu nog gestadig voor ons bidt, 

anders zou er niets van ons terechtkomen! Hij heet "onze Profeet", en Hij heet ook "Koning". Als 

zodanig wordt Hij hierboven in de Hemel al erkend, en hier op aarde ook al wel, door de gelovigen, 

alleen niet zo heel erg...! We vormen als gelovigen maar weinig, dat op een Koninkrijk of een 

Monarchie lijkt! Daar lijkt de Kerk niet op! Maar goed, we doen er toch wel wat aan, aan dat erkennen 

van Christus' Koningschap. Maar algemeen zal het Koningschap van Christus hier op aarde toch pas 

worden erkend wanneer Hij straks op de wolken des hemels verschijnen zal als Rechter! Dàn komt de 

Engel des HEREN weer voor de dag, zoals in de dagen van Jozua; nú verkeert Hij nog in een tussenfase! 

De Here Jezus wordt nog vernéderd, en gepíjnigd, in Zijn leden! 

 

      Tot al die drie ambten, taken, roepingen nu is onze Here Jezus gezàlfd! Vandààr in het Grieks Zijn 

ambtstitel            "Christós", in 't Hebreeuws "Messias". Al die drie woorden "Messias", "Christus", 

"Gezalfde" betekenen hetzelfde: "aangestelde", "verordineerde", zei de Catechismus daareven. Dat 

betekent gewoon ook "aangewezene", "verordende". Dat komt heel gewoon hierdoor: vroeger werden 

zulke mensen als priesters en koningen bij hun aanstelling gezalfd met òlie; alleen: dan moet u niet 

denken aan petrolie of zoiets. Nee, dat is maar niet de eerste de beste olie geweest, maar zéér speciààl 

bereide! Het recept voor de olie waarmede Israëls Hogepriester moest worden gewijd bijvoorbeeld, is nú 

nog in de Thora van Mozes te vinden! En die heilige olie mocht vooral niet worden nagemaakt! Geloof 

maar gerust dat die olie héérlijk gegeurd zal hebben, een fíjne parfum zal zijn geweest! Er waren toch 

zulke heerlijke geuren in Tabernakel en Tempel! 't Kwam allemaal uit Arabië, 't land van de parfum. 



 

      De bedoeling, die God met deze manier van aanstellen heeft gehad, ligt voor de hand, nietwaar? God 

sprak daarmee iets uit, zowel tot de persoon in kwestie -de persoon die aangesteld werd- als tot zijn 

omgeving. Omdat de olie, de parfum, een algemeen bekend zinnebeeld was voor de Heilige Geest, werd 

de persoon in kwestie door z'n zalving verzekerd van de belofte, dat God de Here bereid was hem door 

Zijn Geest te bekwamen, te onderwijzen, te verlichten. Olie en Geest, die komen in de Schrift vaak bij 

elkaar. Maar de omgeving van die persoon in kwestie kreeg van God de verzekering, en de aanmaning, 

dat ze deze persoon nu ook zou dienen te erkennen als door de Hére aangesteld. Ze konden het ruiken, 

erkennen, als iemand die dus maar niet zichzélf opgeworpen had -zoals dat oudtijds ook al net eender 

gebeurde, vààk gebeurde, net als tegenwoordig; ze werpen zich nu toch ook op?- nee, niet als een 

indringer, maar als een wettig geroepene, een aangestelde, komt deze man. Dat zei die parfum, die olie! 

En dat is ook met onze Heiland het geval geweest. Daar wijst de Schrift nadrukkelijk op! In Hebreeën 5. 

Daar staat dat onze Here Jezus op nét zo'n wettige manier aan Zijn Ambt gekomen is als Aäron. 'k Zal 

het u eens voorlezen: "...En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe 

geroepen door God, zoals immers ook Aäron. Zo heeft ook Christus Zichzélf niet de eer toegekend 

Hogepriester te worden, maar Hij, die tot Hem sprak: "Mijn Zoon zijt gij...", enzovoort. Hebreeën 5. 

 

      Broeders en zusters, we hebben daareven een aantal         Schriftgedeelten gelezen, en daaruit hebben 

we vernomen hoe dat bij die Installatie van onze Here Jezus toegegaan is. Ook indrukwekkend! Ten 

eerste is de Here Jezus bij Zijn doop in de Jordaan ook gezalfd, en niet maar met een zínnebeeld van de 

Geest, maar met de Geest zélf! Dat was weer in de eerste plaats iets voor Hem, voor onze Heiland zelf! 

Hij was maar een echte Jongen, een echte Jongeman! Hij was een Mens uit Nazareth; ze kenden Zijn 

Moeder. En die Màn ontving de verzekering dat Hij Zichzelf niets verbeeldde, maar dat Hij waarlijk de 

Messias was, en dat Hij er staat op maken kon, dat de Heilige Geest Hem steeds nét zoveel kracht tot het 

vervullen van die enórme Messiaanse taak zou schenken als Híj maar zou begeren. Nu, de Here Jezus 

hééft het veel begeerd! Wat lezen we dàt vaak van Hem: dat hij heeft gebéden! Dat was voor Jezus zelf 

zo! Om Hem er maar van te overtuigen, dat Hij de Messias was, en om Hem maar buitengewoon te 

sterken. Maar nu Jezus' omgeving! Want de plechtigheid had ook grote betekenis voor degenen die haar 

meemaakten! Voor de omgeving! Want niet alleen daalde de Heilige Geest op Jezus neer: zichtbaar, met 

gebruikmaking van het embleem van een duif, maar ook hoorbaar geschiedde er iets! Want de Vader liet 

vanuit de Hemel toen de volgende woorden horen: -en nu ziet u weer een Man, een echte Man!-, maar 

de Vader laat over die Man deze woorden horen: "Déze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik Mijn 

welbehagen heb!" We weten: die twee begeleidende verschijnselen bij de aanwijzing van Jezus als 

Messias hebben op de omgeving van de Here Jezus toen ook inderdaad een ontroerende indruk gemaakt! 

Dat hebben we daareven nog kunnen merken aan die tweede brief van Petrus! Dat is een brief die de 

Apostel blijkbaar kort voor zijn dood nog geschreven heeft, dus jàren later! Hij schreef: "Ik ga nu gauw 

sterven, maar ik zal jullie nog even wat schrijven." En waaróm schrijft Petrus die brief dan? Nu, omdat 

er toen onder de Christenen mensen waren binnengekomen met rare ideeën. Mensen die beweerd 

hadden: "Ach, kijk eens, die dingen uit de Bijbel, hè? Uit de profetische boeken? En ook die verhalen 

van de Apostelen over Jezus? Die vatten jullie véél te platvloers op! Te gewóón! Maar daar moet je een 

díépere betekenis in zien!" Zoals dat toen te doen gebruikelijk was met de Griekse godenverhalen, en 

andere godenverhalen. Die werden door de één zus, en door de ander zó geïnterpreteerd. Die zéíden wat, 

daar had men een bedóéling mee! Maar dat verschilde nogal wat. En vandaar is het, dat de studie van die 

Griekse mythologie echt nog geen kleinigheid is! Omdat ze zo'n warwinkel vormt! Begrijpt u? De één 

maakte er dít van, en de ander maakte er dàt van! 

 

      Die fantasterij, die zat toen in de lucht! 't Was heel gewoon! De mensen stelden er prijs op om te 

kunnen bewijzen dat je bijvoorbeeld afstamde van Ajax, of van Agamemnon, en ze wisten allemaal best 

dat het bedotterij was, en dat het maar gefantaseerd was! Maar dat stónd! Je hoorde zoiets te hebben! En 

die fantasterij heeft nu ook gepoogd in de Christelijke Gemeente ingang te vinden. Dat stónd! Dat was 

díép! Dat was ernstig! Dat was plechtig! Maar daar hebben 's Heren Apostelen geen goed woord voor 

over gehad! Paulus niet, en Johannes niet! En om ons vanavond tot Petrus te beperken: díé heeft dat 

behandelen van de verhalen over Jezus' omwandelingen op aarde alsof dat mythen waren geweest, 



sofistische mythen, wijsheidsfantasieën, àbsoluut afgewezen! Met gebruikmaking van de woorden zelf! 

Petrus heeft gezegd: "Nee, néé, néé!" -en nu citeer ik maar even de Nieuwe Vertaling- "wij zíjn... wíj, 

wij Apóstelen, wij met mekaar, wij zíjn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd..." En dan staat 

er in het Grieks voor "verdichtsels" het woord "mythen", "mythos", "mythen"; daarom met een lange 

"ij" zonder puntjes! de Griekse "i"! Hetzelfde woord "mythen" dat tegenwoordig ook weer zo'n opgeld 

doet, en dat u zo vaak hoort! De Heilige Schrift zou bestaan uit mythen, waaruit onze knappe theologen 

dan de kern van de Waarheid zullen moeten uitdoppen! "Nee, nee", zegt Petrus,          "wij..." -hoort u 

dat meervoud? Wíj! Wíj Apostelen!- "wij zijn geen mythen nagevolgd toen wij u de kracht en de komst 

van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn 

Majesteit!" Denkt u ook niet aan de installatie van onze Koningin? 

 

      In elk geval, u ziet: Petrus bedoelt zichzelf als leerling van Johannes de Doper, en er waren er nog 

meer: Johannes en Jacobus waren dat ook! En hij zegt: "Als zodanig hebben wij toen de doop 

meegemaakt van die echte Man, Jezus, uit Nazareth! Dat hebben we meegemaakt!" Want daarop heeft 

hij kennelijk het oog als hij verder schrijft: "... want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid 

ontvangen, toen zúlk een Stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: "Déze is Mijn Zoon, 

Mijn Geliefde, in Wie ik Mijn welbehagen heb"". U ziet: het is voor geen twijfel vatbaar dat Petrus met 

deze woorden het oog heeft gehad op Jezus' aanstelling tot Messias bij de doop in de Jordaan. We 

hebben het daareven immers gelezen in Matthéüs 3, dat God toen vanuit de Hemel heeft geroepen: 

"Deze is Mijn Zoon, de Geliefde". U mag het ook zó vertalen: "Deze is Mijn geliefde Zoon". 

 

      Maar... toen heeft Petrus het daarbij niet gelaten in die laatste brief die hij schreef! Petrus herinnert 

dan verder ook meteen nog even aan een vólgende gelegenheid, waarbij God ongeveer dezelfde 

woorden nòg eens vanuit de Hoge heeft laten horen, alleen nú met een paar woorden erbij. Met twéé 

woorden erbij! Petrus herinnert zich namelijk dat hij later ook eens, samen met Jacobus en Johannes, 

met Jezus alleen geweest is op een berg, en dat ze toen in een gezicht, in een visioen, gezien hadden, dat 

Mozes en Elia de Here Jezus kwamen aanzeggen dat Hij te Jeruzalem zou moeten lijden en sterven! En 

dat was nu juist iets, waar Petrus helemaal niet aangewild had! Die had gezegd: "Nee, Here, maar dàt 

gebeurt niet hoor!" En bij Jacobus en Johannes, de zonen des donders, moest je daar ook niet mee 

aankomen! Bij hen was ook geen plaats voor een Messias aan een kruis! Maar wel voor een Messias die 

kon donderen en bliksemen, maarre... aan een kruis hangen?! Natuurlijk niet! Ze kwamen nog vlak voor 

Zijn dood vragen -ze líéten Hem door hun Moeder vragen-: "Mogen wíj straks eerste en tweede minister 

zijn?" Maar wat hóren die drie, juist uitgerekend díe drie discipelen?? Ze horen diezelfde Goddelijke 

Stem ook op die berg, en diezelfde stem zegt ook eerst diezelfde woorden: "Deze is mijn Zoon, de 

Geliefde, in Wie ik mijn welbehagen heb". Maar toen, op die berg, zijn daar nog twee woorden 

bijgekomen: "hóórt Hem!" Tenminste, in Matthéüs 17, in het Grieks staan dan twee woordjes, en onze 

Statenvertaling heeft ze dan ook getrouwelijk weergegeven met twee woordjes: hoort Hem! En toch... en 

toch is de Nieuwe Vertaling correcter als zíj met dríé woorden vertaalt: "Hoort nààr Hem!" Ja ja! Want 

ten eerste staat dat er. U kent toch ook wel het verschil tussen horen en luisteren? Het kan zijn dat 

iemand hier in de kerk zit, en dat hij wel zit te hóren, en dat hij ineens zou opkijken als ik niet doorging 

met praten...! Dan kun je in de kerk zitten en wel hóren, maar niet lúísteren! U moet niet denken dat ik 

m'n ogen dicht heb hoor, als ik hier op de preekstoel sta! Maar... daardoor komt ook veel duidelijker 

Gods bedoeling tegenover de drie discipelen uit! Gods berisping aan hun adres! 't Was een berisping, en 

van maar twee woorden, en dat kwam er bij! "Zouden jullie nou wel eens willen lúísteren??" Maar dat is 

nog met een héél andere Stem gegaan dan ik nu opzetten kan! Een Góddelijke Stem! "Zúllen jullie nu 

wel eens naar Hem lúísteren!??" 

 

      Waar was dat voor? Waartoe diende die berisping? Wel, daar hadden -dat zei ik toch?- daar hadden 

juist die drie discipelen, trouwens alle discipelen van de Here Jezus, nou helemaal niet van willen horen! 

Zelfs dit bemínde drietal niet! Petrus niet, die gezegd had: "Nee Here, daar zullen wíj wel voor zorgen, 

dàt gebeurt niet hoor!" En Jacobus en Johannes, tot wie de Here had moeten zeggen, dat Hij niet 

gekomen was om te verderven, om vuur uit de Hemel te laten nederdalen, nóg niet!!, maar dat Hij was 

gekomen om te behouden. Maar zelfs die twee ook, die hadden nog níéts begrepen van het wàre 



Messiasschap, waar de héle Bijbel die er toen al was -toen was driekwart van de Bijbel al af!- waar de 

héle Bijbel over vol stond: over het Messiasschap, namelijk: door líjden! tot Heerlijkheid. Ze zagen er 

niets van! Vandààr dat standje op de berg der verheerlijking. "Zullen jullie nú wel eens naar Hem 

luisteren?? Je hebt gehoord wat er gaat gebeuren: Hij zal lijden en sterven! En zullen jullie Hem nú wel 

eens gehoorzaam zijn?" Ja ja! Dat wist Petrus zich jaren later nog wel te herinneren! En dan schrijft hij: 

"En déze Stem hebben we ook uit de Hemel horen komen, toen we met Hem op de heilige berg waren". 

2 Petrus 1 vers 18. 

 

      Ziedaar, broeders en zusters, dat heeft Petrus verteld over de Installatie van de Here Jezus tot 

Messias, tot Zijn Messiaanse taak. En nu wíj! Nu wij, Kerk van die Messias! Christelijke Kerk, 

Christelijk Lichaam van die Zone Gods en die Man. Hebben wíj van dat standje niets verdiend? Tot 

Christus' Messiaanse, en dús unieke Ambt en Waardigheid heeft bijvoorbeeld behoord de eer, dat Híj 

het laatste Woord had; dat Híj de hoogste Profeet en Leraar was, en dat niemand dus aan de Heilige 

Schrift, zoals Christus' Geest die in de Apostolische eeuw heeft laten constateren, laten afbouwen, dat 

níémand het wagen zou om aan Zíjn Woord, het lààtste Woord nog iets toe te voegen, of er nog iets van 

af te doen. 

 

      En nu moet u eens kijken naar de Kerkgeschiedenis, wat dààr van terechtgekomen is! Rome en de 

secten hebben daar om strijd beide hun zogenaamde goddelijke openbaringen aan toegevoegd! En wij, 

Protestantse Kerken, wij met onze Schriftkritiek, wij hebben d'r àllemaal aan gedaan! Wij hebben van 

dat Woord àfgedaan! En wij hebben óók, al waren we Gereformeerd, onze bloemlezinkjes op die Schrift 

gepleegd! "En dan moesten de dominees eens komen met een móóie tekst, waar je zó naar kon luisteren, 

zonder dat je een beetje te moe werd! En géén Bijbelboeken uitpreken asjeblieft!" Hè...! "En... níét 

teveel uit het Oude Testament!" En ik heb het u vanmorgen al gezegd, dat we dan tenslotte nòg gingen 

filosoferen: "Ja, dat is nou vóórwerpelijk wel zo, maar is dat nou ónderwerpelijk voor míj ook zo? Mag 

ik dat nou aannemen?" U weet wat Jozua van zoiets gezegd zou hebben! En zó hebben wij ook, 

Protestantse Christenen, de Heilige Schrift, het laatste Woord van Jezus Christus, aan flàrden gesneden! 

Daarom kan ik het niet hebben dat men vandaag zo'n grote mond heeft vanuit de Gereformeerde 

gezindte op Kuitert-mensen! Steek uw hand maar eens in éígen boezem! 

 

      Laten we in de eerste plaats toch het profetische Ambt van Christus eren, door eerbiedig de Schríft te 

eren! Zeg me nu eens eerlijk, nee, zeg het nu eens tegen God: hoeveel minuten hebt u vandààg in de 

Bijbel gelezen? Eérlijk wezen! En hoeveel minuten zult u er mórgen in lezen? En gaat u naar de kerk uit 

verveelde solidariteit, of kunt u dat werkelijk van harte zeggen met een eerlijk geweten: "Jeruzalem, dat 

ik bemin, wij treden uwe poorten in"? Wat dóét u met het Woord? Het lààtste Woord, het Woord van 

Jezus, de Messias, van Wie de Vader zei: "Zúl je wel eens naar Hem luisteren?" Wat doet u er thuis 

mee? En wat doet u ermee hier in de kerk? En nu zijn we nog maar halverwege, want dat Woord moet 

niet alleen maar worden gehóórd, het moet ook nog worden gedààn! En dàt is de eerste dienst die u aan 

uw omgeving kunt bewijzen, aan uw naaste! Of zoals men tegenwoordig bij voorkeur graag zegt: "aan 

uw medemens". O, ik vind dat best: "naaste...", "medemens...". Weet u wie míjn naaste is? M'n vróúw! 

En als u getrouwd bent: uw man, uw vrouw! En eventueel uw kinderen! Probeer nou eerst eens met díé 

naasten góéd te leven, naar het profetische Woord van de Messias! En dàn zullen we het eens over die 

medemens hebben! Alleen... dan hoeven we helemaal niet van die moderne praatjes te verkopen, want 

dat staat al vier eeuwen in Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus! En wat staat daar dan? "Opdat 

ik Zijn Nààm belijde..." Dàt is nu dat profetische ambt van u; doe dàt nu maar! 

 

      Ach, broeders en zusters, de Here Jezus moet vandaag nog zo veel over Zijn kant laten gaan! Hij 

wordt in Zijn leden Zélf nog vervolgd en verdrukt, zei ik u al. Maar laten we niet vergeten dat daar eens 

een einde aan komen zal! En stel u dàn eens voor dat de Here Jezus zal zeggen: "Nu ben Ik eindelijk 

helemaal gerehabiliteerd; eigenlijk is nú pas Mijn vernedering afgelopen, die tussenfase van Mij, die Ik 

ingegaan ben tot heil van de wereld. En wat heb ik nou van jóú beleefd, toen je in kantoor was, toen je 

op de fabriek liep, en toen ze gevloekt hebben? En wat heb ik nou van jóú beleefd toen ze zulke lelijke 

dingen over Mij schreven? Toen ben je nóóit voor Mijn Naam opgekomen, en toen heb je je gegeneerd! 



Toen heb je Míj niet erkend, en wat moet Ik nou met jóú doen tegenover Mijn Vader, en tegenover de 

heilige engelen?" 

 

      Zullen we dààr eens om denken, broeders en zusters? Dat de mensen het goed aan u merken dat u 

een Christen bent? Zakenlieden ook? Dan verdient u maar een klein beetje minder! En pàs toch op dat u 

uw profetische ambt dààrin vervult, dat u er voor zorgt dat de Naam van Jezus Christus, uw Hoofd, door 

uw gedrag niet tot een aanfluiting wordt! Dat kan ik toch van die wereldmensen wel een beetje 

begrijpen, dat ze zeggen: "Zou God dood zijn? En zou Jezus Christus ooit bestaan hebben, want ik merk 

er niks van! Moet je eens kijken, die man! Die heet Christen, en ik zie geen verschil!" Wees nu eens 

eerlijk! Kom daar nu eens in! Dan zeg ik: "Ja!". Daar moeten wij dus voor oppassen, dat we straks geen 

standje krijgen! Dat wij onze doopaanstelling honoreren! Ja ja! Want net zo goed als Christus bij Zijn 

Doop een aanstelling heeft ondergaan, hebben u en ik bij onze Doop óók een aanstelling ondergaan! 

Oók een aanstelling die betekenis had, in de eerste plaats voor ons, de persoon in kwestie, en ook een 

betekenis had voor de omgeving! Iedereen die gedoopt wordt, daar wordt wat tot gesproken! Tot zo 

iemand wordt wat gesproken! Daar wordt de belofte aan gegeven dat-ie maar de Geest hoeft aan te 

roepen, en dan zal de HERE hem door die Geest Wijsheid en Hulp geven! En bijstand! Net als de Here 

Jezus! En voor onze omgeving betekent de Doop óók wat! Wilt u er om denken, dat deze persoon 

gedoopt is? En dat-ie dus in Chrístus geheiligd is? Dat wil zeggen: dat hij afgezonderd is van de wereld, 

en bestemd tot de dienst Gods? En als hij dat straks vergeet, Vaders en Moeders, ouderlingen en 

dominees, wilt u hem daar dan even aan herinneren? En als uw kind eens vloekende van de straat boven 

komt, wilt u dan zeggen: "Ho ho, Jan, jij mag geen goddeloze woorden zeggen, want jij bent gedóópt! 

Het komt helemaal niet overeen met je aanstelling!" 

 

      Ik kan me in mijn hart wel eens een beetje ergeren aan dat activisme tegenwoordig onder 

Gereformeerde mensen! We hóéven helemaal niet naar werk te zoeken! Vervul nu eerst eens uw 

profetische taak op dat plaatsje waar Gods voorzienige Hand u gezet heeft! Naast uw vrouw, naast uw 

man, bij uw kinderen! Wat een werk, wàt een werk, wat een wérk!! En dàn misschien eens met de 

buren! En dàn eens in uw naaste omgeving! Wees dààr eens een proféét! "...opdat ik Zijn Nààm 

belijde..." En neem eens aan, dat u daar geen goed woord kwijt kunt, dan gaan we naar het volgende. 

Hebt u dan wel eens gedacht aan dat voorbeeld dat de Here Jezus u nagelaten heeft? Toen Hij aan het 

kruis hing? En toen Hij de profetie vervuld heeft? Dat Hij voor de overtreders gebeden heeft als een 

echte Hogepriester? Nu, en dat is nu ook uw en mijn priesterlijk werk! Ja, dat is Christelijk priesterlijk 

werk! O ja, zeker, geld geven, geld geven, geld geven, dat mag u ook hoor! Voor de actie "Redt een 

Kind", en voor Hongarije! Natúúrlijk! Dat moet u vooràl doen! Nóód lenigen! Géven maar! Géven 

maar! Maar weet u, wat u er vooral bíj geven moet? Uw hàrt!! Zoals Stefanus! Toen díé stierf heeft hij 

voor zijn moordenaars gebeden: "Here, reken hun deze zonde niet toe!" Díé man legde z'n hart in z'n 

gebed! Wàt een priester! En dàt gebed is verhoord! Anders zaten wíj nu niet in de kerk! Want onder die 

moordenaars was ook een zekere Saulus, en dat is de latere Apostel Paulus geworden, de Apostel der 

heidenen! Vandààr dat wij nu Christenen zijn! Vandààr dat wij nu ook gedoopten zijn, ook door de 

Heilige Geest gedoopten! Zó staat het in Handelingen 20, dat de Heilige Géést doopt! Wij zijn dus 

allemaal aangestelden! Ook tot príésterlijk werk aangestelden! En daar hoeven we helemaal geen kabaal 

voor te maken, daar hoeven we niet voor te laten bazuinen, dat hoeft niet in de krant, daar hoeven we 

geen acties voor te ontplooien! Dat kunt u thúís doen! Dat kunt u heel gewoon, zonder enige ophef, thúís 

doen! Daar kunt u bidden voor uw medegelovigen, voor die-en-die in de kerk, en niet allen voor de zíéke 

mensen, want die doen het meeste kwaad niet, nee, op de bedden doe je zoveel kwaad niet, maar voor 

gezónde mensen! Ja! Díé lopen de kans! En denkt u erom, dat ons bevolen is om voor onze Overheden 

te bidden? Bidt u voor de Koningin?? Zo nu en dan eens? En dan... bidt u ook voor uw vervolgers? En 

de verdrukkers? Bij u, bij uw werk, maar ook de vervolgers en verdrukkers van de andere Christenen? 

Dat zijn toch onze broeders en zusters? Achter het ijzeren gordijn, of het bamboegordijn, en waar zal het 

allemaal in de wereld wezen? Dàt is nu onze priesterlijke taak in de alleréérste plaats! Vervúlt u die? 

Dóét u dat? Bidden voor uw vijanden? Nog nóóit gedaan? Dan moet u het eens proberen! Zullen we het 

dóén? Met vanavond te beginnen? Op de knieën, en bidden voor die vervelende meneer of mevrouw 

zo-en-zo! Dat moet u nu eens dóén!! En dàn zijn we een koninklijk priesterdom. 'n Profetendom, 'n 



priesterdom, maar dan kóninklijk! Nee, als de Apostel het in Efeze 6 heeft over onze wapenrusting als 

Christenen, dan noemt hij geen sabels en zwaarden, en geen speren en dolken, en geen scheldwoorden, 

en geen scherpe pennen, maar dan noemt hij wél het zwaard des Geestes, hetwelk is: Gods Wóórd! Daar 

hebt u het weer! Bent u er in thuis, in uw Bijbel? En dan noemt hij ook het schild des geloofs. En dan 

schrijft hij vervolgens -dat zal ik óók eens voorlezen- dan schrijft hij vervolgens: "En bid daarbij met 

aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid." Ziet u dat? Je kunt de Bijbel ook nog weer 

gebruiken zonder gebed, maar dan heb je er ook niks aan! "En bid daarbij met aanhoudend bidden en 

smeken bij elke gelegenheid!". Dus het gebed, dat kóninklijke gebed der gelovigen: broeders en zusters, 

dààr heeft de satan niet van terug! Want u weet wel, dat Paulus het daar in Efeze 6 heeft over de satan. 

Hij zegt: "Och, we hebben geen strijd tegen broeder zus en zo, en tegen zuster zo en zo, daar hebben we 

eigenlijk geen strijd tegen". Paulus kijkt daar overheen! Hij zegt: "Die daaràchter zit! Da's de satan!" 

Dénk er om, denk er om! Die kracht van satan, die is al wel geknakt en geknauwd door het Kruis, maar 

hij is nog niet vergààn! De satan moet nog de genadeslag krijgen! 

 

      Kom! broeders en zusters, laten we daarom proberen koninklijk groot over allerlei bijzaken heen te 

kijken, over ruzietjes en kwestietjes met meneer die en die, en juffrouw zus en zo heen te kijken; laten 

we daar overhéén zien. Laten we zelfs over onze vijanden onder de mensen, al zijn ze nog zo goddeloos, 

heenzien, en laten we dààrachter zien, mét Efeze 6, die màchtige tegenstander: de tegenstander van 

Christus, onze Heer, onze Messias! Heb dààr het oog op gevestigd! En verlang dààrom maar naar de dag 

waarop Christus afrekenen zal met hem. Maar dan zal Hij ook afrekenen, niet meer als een lijdende 

Messias, maar als Zijne Màjesteit! Als Koning der Koningen en Heer der Heren! En dan zal hij die 

vijand onder de voeten van Zich en van z'n Bruidskerk verpletteren! En dan zal Hij de hele aarde 

richten! En dan zal Hij Zijn verlosten, die nu zo vaak gesmaad werden, en gesard, en vermoord, die zal 

Hij rehabiliteren als koningen en priesters! Waartoe? Tot lof en prijs van God, Zíjn Vader, en ónze 

Vader! O! Die dag! Mogen wij hem straks zó beleven! Dàt geve God! 

  

                                   Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 21 november 1971 

 


