
ZONDAG 32. 

 

lezen: Exodus   15:22-27     zingen:    Psalm  147:10 

          Exodus   13: 3-7                 Psalm   34: 6,7,8 

          Matthéüs  5:13-16                Psalm   25: 5 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

    Het is zomer. Dat betekent voor velen vakantietijd. Scholen gesloten, winkels gesloten, huizen 

gesloten... We gunnen iedereen op z'n tijd rust, dat is Bijbels! Maar de vakantie van de één brengt vaak 

verzwaring van de arbeid voor de ander teweeg, en allerlei ongerief! Vindt u dat nu ook niet? Zó, dat er 

toch wel eens gezucht wordt: "Hè, ik zal blij zijn als alles weer gewoon is!" 

 

      Inderdaad, wat is er een zegen gelegen in het gewone, onopvallende, dagelijkse leven! Vooral 

natuurlijk wanneer dat niet al te zwaar is, en op z'n tijd met rust wordt afgewisseld. Gelukkig het land en 

het volk, waaraan zúlk een lot beschoren is, van het geruste, gewóne leven! En, broeders en zusters, wat 

als regel geldt voor het normale dagelijkse leven, geldt ook voor ons dienen van God! Ik meen die 

vergelijking te mogen maken. De Here Jezus heeft Zelf gezegd dat men toch geen druiven kan plukken 

van een doornstruik, en geen vijgen van distels. Wanneer dat ergens voorkomen zou, dat er appels 

groeiden aan een perenboom, of peren aan een appelboom, dan zouden de kranten daarover vol staan! 

Maar stelt u zich voor, dat de kranten bericht zouden geven van iedere boom die heel gewoon vrucht 

voortbrengt naar zijn aard en soort... Daar vindt toch niemand aardigheid aan? Dat komt niet in de krant, 

en dat kan ik ook wel wat plaatsen: kranten moeten het immers hebben van het sensationele, van het 

frappante? Kijk maar naar de koppen! 

 

      Denkt u echter niet dat die zucht iets is, dat uitsluitend in onze eeuw voorkomt, zolang er dan 

kranten zijn. De kerkgeschiedenis is daar om het tegendeel te bewijzen. En heel de geschiedenis. Neem 

nu de kerkgeschiedenis! Onze geschiedboeken staan vol over het leven zoals dat reilde en zeilde in de 

klóósters! Bij de ene orde zus, en bij de andere orde zó, "bij de ene nog zwaarder dan bij de andere!". 't 

Waren nogal geen prestaties die geëist werden! Vàsten! inplaats van gewoon je buik voleten, als het er 

was. Ongetróúwd blijven! inplaats van gewoon trouwen naar de lust van je hart, overgaan tot de 

echtelijke staat, en daarin kindertjes krijgen en die grootbrengen tot eer van God. Nee! En niet gewoon 

met schoenen aan lopen: bàrrevoets lopen! Ongewoon heeft altijd de meeste aandacht gehad, en de 

geschiedboeken getuigen er nog van! Je komt haast niet aan de weet, hoe het nu met onze voorouders is 

geweest voor wat betreft de gewone man. Dat hoor je eens per ongeluk! Wat weten wij van de 

boerenmensen? Ja, die hoorden bij de boerderij, en als die verkocht werd, dan werden zij ook meteen 

verkocht, als hórigen! Wat weten we van de lakenwevers te Gent en te Brugge? Ja! Toen de prijzen zó 

laag waren dat er niet meer van te leven was, toen kwamen ze in opstand. En van de boerenmensen? Ja! 

Van de boerenoorlog in 1525! Da's kort na 1517! En daar heeft Luther een heleboel populariteit mee 

verspeeld! De mensen kónden niet meer, en die opstand is in bloed gesmoord! Wat weet men van het 

leven van de gewone man van vroeger? Dat was toch te gewóón? Dat zit in ons àllemaal: aangeboren 

lust tot sensatie! 

 

      En dat is bij ons Protestanten na de kerkhervorming net zó gebleven! We scheppen altijd op over die 

Dordtse Synode, en dan lezen we daar dikke boeken over. Weet u echter dat daar in Dordt, op het 

Gemeentehuis, of in het Gemeentearchief, de rekeningen nog liggen van wat die vaderen te Dordt 

hebben gedronken aan wijn?? Okshoofden wijn! En daar moet je toevallig erg in hebben! En zó is het nu 

met ons! Dat geestelijke leven, daar willen we altijd dat bijzondere van hebben. Ook in de 18e eeuw is 

dat zo geweest bij ons. Dat is een tijd geweest waarin men, nou ja! de Bijbel las, maar vooral: 

bekéringsgeschiedenissen! En da's lang zo gebleven! 'k Heb in mijn jonge jaren nog een boekhandelaar 

gekend in Harderwijk, die wist dat daar wat aan te verdienen was, en dat hij net zoveel boekjes met 



bekeringsgeschiedenissen kwijt kon als hij maar bezat, wanneer hij er mee ging naar de mensen van de 

zware godsdienst op de Veluwe: Putten! En een dergelijk verschijnsel heb ik ook geconstateerd in 

Zeeland: in Borssele! Daar was een man, daar kon ik van alles kopen aan bekeringsgeschiedenissen! In 

m'n eerste gemeente zelf, daar was één boek in ere! Daar had een eeuw geleden een dominee gestaan, 

dominee Middel, en dat was een bekéérde man! O, o, wat een bekéérde man! En die had het ook 

allemaal opgeschreven! Vol miraculeuze dingen! U begrijpt dat ik dat lezen wou! Ik liet het mijn oude 

vader eens lezen, en weet u wat die ervan zei? "Vader Abraham heeft lang niet zo veel beleefd als die 

dominee Middel!" 

 

      U begrijpt natuurlijk wel, gemeente, dat het niet zonder opzet was, dat ik eerst eens een paar stukjes 

met u las uit het Oude Testament; eerst eens uit Exodus. Waar gingen die over? Over Israël, dat pas uit 

Egypte was verlost. Ja, dàt waren mirakelen! Maar toen is het verder zo gewóón geweest! De Israëlieten 

hebben over die afstand tussen Egypte en Horeb twee maanden gelopen. Da's een hele tijd, maar het 

ging ook naar het tempo van de lammetjes; die hebben de kleinste pootjes, en naar het tempo van de 

kleine kindertjes. En toen kwamen ze op Horeb, en daar was het lang niet gek. Horeb heeft een 

Alpen-achtig klimaat, en daar was water; er was een beek. En het eerste wat de HERE met ze afsprak 

was toen dit: de HERE zei: "Nou, je hebt het gezien, op hoe wonderlijke wijze Ik jullie hier heb 

gebracht, zoals een ouder-arend z'n vermoeide jong draagt op z'n vleugels. Welnu, blijf nu trouw bij Me, 

dan zult gij Mijn schàt zijn." En daar staat zó'n mooi woord; zoals een jongen zijn meisje noemt, dàt 

woord: "segoelah". Dàt staat er: "Dan ben jij mijn schàt!" En verder: een koninkrijk van priesters, een 

heilig volk. Dat was nu alles wat God vroeg op Horeb: "Bij Mij blijven!" 

 

      Ja, want de HERE had veel voor ze over gehad: uit Egypte verlost, en onderweg, tijdens die twee 

maanden, had de HERE het ook al gezegd, na die beproeving met het bittere water te Mara. Toen had de 

HERE al gezegd: "Zie je nu, waarom Ik dat doe? Ik laat jullie nu zien: Ik bén er niet op uit om jullie met 

ziekte te bezoeken, om je ziek te maken! Welnee! Maar als je nu maar met Mij meegaat, en je houdt aan 

wat Ik je zeg, dan zal Ik jullie bewaren voor al die ziektes waarmee ik Egypte gekastijd heb, want dat 

kàn Ik!" 

 

      Ziet u dat de HERE dus teruggreep naar vroeger? En zult u die volgorde onthouden, Christelijke 

gemeente, en niet omkeren? Want dàn worden we sensationeel! De HERE zei dus niet: "Zal je goed je 

best doen, en zal je goed oppassen? Want dan word je misschien wel eens wat. Dan word je misschien 

nog wel Mijn volk." Nee! Néé! Dat zei de HERE niet! De HERE zei: "Heb je nu gezien, wat Ik voor 

jullie over gehad heb?? Heb je nu gezien, hoe Ik jullie uit Egypte verlost heb? Hoe Ik jullie hier gebracht 

heb, met Mijn machtige hand, als een arend z'n jong? Nou, nu moet je bij Me blíjven! Ik zal je er een 

regel voor geven: tien Woorden." ("Tien" is het koninklijke getal.) En dàt is toen de weg van behoud en 

zaligheid geweest, en die is nooit anders geworden: gewóón!, gewóón!, gewóón!, en nog eens gewóón! 

 

      Dàt was nu Gods Verbond houden. Dat heeft toch een Zeeuwse boer in mijn jonge jaren ook eens 

tegen me gezegd: "Dominee, wat is het toch eigenlijk heel gewóón, Gods Verbond. Dat is net als 

wanneer ik met mijn vrouw naar de stad ga. Ja, m'n vrouw komt daar natuurlijk niet zo vaak, en daarom 

maakt ze zich nogal eens zenuwachtig in de stad, temidden van het verkeer, bijvoorbeeld bij het 

oversteken van een straat. Maar dan zeg ik altijd maar tegen haar: "Vrouw, je hoeft je niet zenuwachtig 

te maken: míjn arm vasthouden, anders niet!" "Kijk", zei die boer, "dat is nou het Verbond!" Wat een 

prachtige illustratie gaf die man nu van Gods Verbond houden, en aan Zijn bevelen denken, om die te 

doen! Dat boertje begreep beter wat wij onder Gods Verbond moeten verstaan, dan die jonge dominee, 

die onlangs tegen een oudere collega klaagde... -en wat ik nu zeg is historisch!- ...klaagde, dat hij zo 

vaak over het Verbond hoorde spreken, en dat hij daar eigenlijk nooit wat mee aan kon. "Dat Verbond... 

Verbond... ja, wat wàs dat nou eigenlijk?? wat wíl dat nou eigenlijk??" En die jonge dominee deed toch 

heus altijd zo zijn best! Hij was altijd zo in de weer om jongelui te bekeren, daar praatte hij veel mee: 

jongelui die in de knoop zaten, zie je? die het leven niet meer aankonden! "Die het niet meer zagen 

zitten", en u weet wel meer, hè? van die nieuwerwetse uitdrukkingen die men tegenwoordig pleegt te 

gebruiken. En die geluiden hoor ik nu ook zo voor de radio, af en toe... Misschien dat u wel begrijpt wat 



ik bedoel. En dan geloof ik dat de mensen het goede voor hebben, en toch moet ik het diskwalificeren 

als óndiep, ónhistorisch, oppervlàkkig! Tegen jongelui, die ik weet niet wat voor zonde achter de rug 

hebben... Ik moet natuurlijk, als je actueel bent, een beetje over drugs praten, en zo. We zullen het niet 

doen hoor! Wees maar kínderen in die boosheid! Maar tegen jongelui, die hun leven vergooid hebben; 

vandaag is dat drugs, en over vijf jaar is dat natuurlijk wat anders. Tegen jongelui die met een doopzegel 

dergelijke dingen doen, zich vergooien, moet je niet zeggen: "Jonges, willen jullie ook asjeblieft bij de 

Here Jezus komen?" Néé! Néé!! Néé!!! Dan moet je zeggen: "Jullie moeten bij de Here Jezus 

terúgkomen!! Tot Jezus, Die allàng bij júllie is geweest!" En als de dominees preken, dan moeten ze zó 

preken; zult u dat onthouden?? Of het nu in de kerk is, of voor de radio. En dàt is nu het Verbond 

houden! Dàt is nu de geschiedenis honoreren. Dàt is nu Gods daden honoreren, die de HERE allàng 

deed voor u en ik ter wereld kwamen. We moeten niet net doen alsof de geschiedenis pas is begonnen te 

draaien toen u en ik geboren werden! Kom nou! God heeft Zich heus aan ons voorgeslacht ook al wel 

wat gelegen laten liggen! 

 

      Daarom, gemeente! Wilt u alstublieft uw doopformulier in ere houden?! En dat uw kinderen leren 

lézen?! Zult u blijven bij wat u daarin belijdt?! "... dat wij, én onze kinderen, erfgenamen zijn van het 

Rijk Gods, én van Zijn Verbond." Ga dààr nu van uit! Dan gaat u uit, niet van een fictie, van een 

veronderstelling, van een theologische veronderstelling, nee, maar van iets wat u in de Bijbel 

honderdduizend maal tegenkomt: van een FEIT!! FEITEN!! Van DADEN van God! En dàn kunt u 

vermanen, als oudérs, als ouderlíngen, of in de Christelijke gesprekken, en dan kunt u vertroosten; dan 

hebt u grond onder de voeten, en dan kunt u zeggen: "Maar God is getrouw!", en dan kunt u zeggen: 

"Maar bij Hem is vergeving!" Gewóón! 

 

      En toch, als ik zo sta te spreken, dan denk ik wel eens bij mezelf: "Er is er toch misschien hier of 

daar één, die denkt: "Ja, dat zegt u nou wel, dominee, en ik beweer ook niet dat dat onbijbels is wat u 

daar zegt, maar u bent zo Oud-Testamentisch; altijd maar dat Verbond! Maar we leven niet meer onder 

het Oude Testament, we leven onder het Níéuwe Testament! U moet een beetje met uw tíjd meegaan, u 

moet niet zo àchterlopen! We stààn niet meer onder de wet, maar onder de genàde!" Stel eens voor, dat 

er iemand zo sprak, dan zou ik er dit op antwoorden: "Ja ja, dat zei Paulus inderdaad ook, dat hij niet 

meer stond onder de wet. Dat staat wel meer dan ééns bij Paulus; onder andere in 1 Corinte 9. En daar 

bedoelde Paulus toen mee, dat hij bijvoorbeeld geen Sabbat meer behoefde te houden. Dat moet u dan 

maar onthouden, als u eens last krijgt van Sabbattisten. Het valt nog niet mee, om die mensen van je lijf 

te houden! En dat moet u dan maar eens onthouden, als de mensen zeggen dat je toch Pasen houden 

moet! U doet het allemaal! Dúrf het eens een keer over te slaan! En dat u Pinksteren houden moet! U 

doet het allemaal! Dúrf het eens een keer níét te doen! En Paulus bedoelde ermee, dat hij geen offers 

meer behoefde te brengen te Jeruzalem, en meer van die dingen. Dúrf eens een keer de Tien Geboden 

níét te lezen op een zondagmorgen! Dan riskeert u een kerkscheuring! En waar staat het in de Bijbel, dat 

het moet?? Ik zal het wel doen hoor, maar hóéven doet het niet! Nou, dàt is het nu! En toen zei Paulus: 

"Maar ik ben daarom nog niet wettelóós, al sta ik niet meer onder de wet, want Chrístus is mijn wet. Ik 

sta onder de Wet van Chrístus!" En wat bedoelde Paulus daarmee? Dit: dat wij gekocht zijn door de 

Borg, en daarom moeten lopen in het spoor, met Christus als voorbeeld. Ik zal dat regeltje eventjes 

herhalen en nader verklaren. We zijn gekocht door de Borg, en we moeten nu achter Christus als 

voorbeeld aan komen lopen, heel gewoon! 

 

      Ik weet niet of u de krant tegenwoordig een beetje bijhoudt; ik bedoel nu kranten waarin wel eens 

wat kerknieuws staat. Of dat u ook een of ander kerkelijk blad leest, waarin men het heeft over de nare 

dingen die op het ogenblik bij de Synodalen gebeuren, bij de Synodaal-Gereformeerde broeders en 

zusters. Dan weet u, dat zich daar bezig is te herhalen de strijd, die bar veel lijkt op dezelfde uit de 

vorige eeuw in de Hervormde kerk, tussen vrijzinnigen -ultra-vrijzinnigen- en ultra-rechtzinnigen. In 't 

kort gezegd kwam dat hier op neer, en komt dat vandaag weer hier op neer: de vrijzinnigen... -en het 

begon al met de Groninger richting, en toen ging dat verder met de moderne richting, en toen ging dat 

verder met de ethischen, tenminste de links-ethische richting- ...de vrijzinnigen wilden er niet van horen, 

dat Christus met Zijn bloedstorting voor onze zonden voldaan zou hebben. "Bloed! bloed! bloed! die 



blóédtheologie...!", daar moesten ze niets van hebben! Zij zagen in Jezus wel een goed mens, ja, ze 

spràken wel over Hem in de kerk, die dominees! Er waren er ook, die zo eerlijk waren om te zeggen: 

"Nou, ik hou maar op, ik ben liever geen dominee meer!" Maar ja, wie zich dat niet veroorloven kon, die 

moest toch wel eens een keer over de Here Jezus preken, en dan zei hij: "Nou ja, Jezus, dat was wel een 

goed Mens, 't was een ideaal voorbeeld, maar Zone Góds...??? Die Méns geworden was...??? En Die als 

Borg Zichzelf als offer tot verlossing zou hebben gegeven...???" Nee, dààr wilden ze niet aan! Dus, ziet 

u het? ze wilden Christus wel als voorbeeld, als ideaal, maar niet als borg! 

 

      En tóén... de rechtzinnigen! De ultra-rechtzinnigen! Daar was het veelszins omgekeerd bij! Bij hen 

ging het altijd maar over de Borg, en nog eens over de Borg, en dan het rechtvaardigmakende werk, en 

de wedergeboorte en zo, en altijd maar over het zoenbloed, en altijd maar over het Geesteswerk, maar 

als je er nou ook eens een keer op wees dat onze Here Jezus Christus in de Schrift genoemd wordt als 

ons voorbeeld, dat nagevolgd moest worden, dan kon je ruzie krijgen! Ik kan me nog goed herinneren 

dat professor Grosheide -de man is overleden- tegen ons als studenten zei: "De heren moesten maar 

voorzichtig zijn, en niet zo vaak preken over teksten in de Bijbel waarin de Here Jezus een voorbeeld 

wordt genoemd, want de Gereformeerde mensen zouden kunnen zeggen: "U bent toch niet weer een 

beetje bezig links-ethisch te worden?" 

 

      Och, gemeente, 't is allebei waar! Zeker, de belijdenis dat Gods Zoon op aarde is gekomen, om hier 

als Borg voor ons op te treden, die belijdenis moet natuurlijk voorop gaan! Natuurlijk! Er staat 

bijvoorbeeld in Hebreeën 7, dat Jezus geen hogepriester is à la Aäron, maar à la Melchizedek, dat wil 

zeggen: permanent, blijvend, aangezien Hij leeft om voor ons te bidden. Ook staat daar, dat Hij borg 

geworden is van een béter Verbond, -enne, tussen twee haakjes, want dat zit me nog altijd een beetje 

dwars van daareven- we horen dus meteen dat een dominee niet achterloopt, wanneer hij, OOK NU 

NOG! spreekt over het Verbónd tussen God en de gelovigen! Huh! De Here Jezus heeft nota bene Zelf 

bij het avondmaal Zijn beker met die wijn, genoemd: een zegel van Zijn bloed als verbóndsbloed; bloed 

des Verbónds! Wat wou je nog meer?? Dus óf de Here Zich heeft ingezet! Want dat doet een borg, dat 

weet u toch wel? Vraag het anders maar aan de zakenlui. Een borg, da's iemand die voor je stààt! Die 

voor je in de plààts staat! Die voor je betààlt! Da's een borg. 

 

      Maar... nu moeten wij onze dankbaarheid jegens God, Die ons zo'n Borg gaf -want we hebben Hem 

niet zelf opgeleverd, maar God heeft ons die Borg gegéven- nu moeten we onze dank daarvoor 

bewíjzen, door die Christus niet alléén altijd maar te vereren als bórg... altijd maar te vereren als bórg... 

altijd maar te vereren als bórg...! maar door Hem nu óók na te volgen als voorbeeld, als ons model, als 

ons ideaal! Zo mogen we ook best eens een keer spreken over het lijden van de Here Jezus. Had dr. 

Wiersinga dat maar gedààn! Want dat staat in de Bijbel, bijvoorbeeld in Filippenzen 2: " ...dat gevoelen 

zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was...", en dan wordt die hele weg van de kribbe naar het kruis en 

naar de kroon beschreven, met welk doel...? "Wilt u het nu maar nàdoen?!" Ja, natuurlijk hoeven wij het 

niet te doen als bórg, maar we moeten het wel nadoen als Chrístenen. En dat zegt Paulus niet alleen, 

maar dat zegt bijvoorbeeld Petrus ook, heel praktisch. Ach, die Christenslaven hadden het soms zo 

slecht, en dan zegt Petrus niet: "En dat némen jullie maar niet hoor! en dan kom je maar tot revolutie!" 

Néé! Búígen! "Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor ú geleden heeft, en u een 

voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in Zijn voetstappen zoudt treden." Daar moeten we maar eens om 

denken! Je wordt er niet minder van hoor, broeders en zusters, als je ook eens een keer je mond houdt, 

wanneer je onrecht wordt gedaan, en bij jezelf denkt: "Kom, laat ik m'n mond maar houden, de Here 

Jezus deed het ook! En Petrus heeft gezegd dat het toch eigenlijk zo moet!" 

 

      En ik zou nog veel meer kunnen noemen, maar dit is nu wel genoeg. Als u maar begrijpt: het ís niet 

Oud-Testamentisch om te zeggen: "U ligt onder Gods Verbond, en dan moet u daar maar bij blijven, dat 

maar houden, dan komt alles goed!" Dat is niet Oud-Testamentisch, da's gewoon Bíjbels! Zo spreekt niet 

alleen maar een déél van de Bijbel, zo spreekt het Nieuwe Testament óók! Alléén... het Nieuwe 

Testament is nog een beetje schérper! Als u dàt soms bedoelt?? Het Nieuwe Testament zegt dat het voor 

ons als Nieuw-Testamentische bondelingen natuurlijk nóg nauwer steekt! De brief aan de Hebreeën 



wijst daar ook weer telkens op, meermalen! "Hoeveel te zwaardeRRRRRRRR! straf...!" weet u het nog? 

Hoe vaak heb ik díé "R" uit Hebreeën 10 in dít kerkgebouw nu al niet laten rollen??... -'k hoop dat u 't 

nóóit vergeet!!- ...laten róllen, om u ervan te overtuigen dat wij ons helemaal niet hoeven uit te sloven 

"...om maar bij God te komen, om maar bij de Here Jezus te komen...!" zoals je dat voor de radio hoort; 

't is godsdienstig gezànik! 't Is dóm ook nog! 

 

      Ik heb u vanavond gezegd: u moet uw geschíédenis niet vergeten! U hebt een verléden! U kómt niet 

uit de lucht vallen! Bedenk eens waar u vandààn komt! "Gij zijt erfgenamen!" Ik heb dezelfde doop als 

de paus; die man is ook een erfgenaam! Mààr... erfgenamen kunnen ónterfd worden! Waarom? 

Vanwege hun wàngedrag! Vanwege hun óntrouw! En dat is toch zeker ook weer heel gewóón?? Of om 

een ander beeld te gebruiken: van elke soldaat wordt gehoorzaamheid verwacht. Dat is niet ouderwets; 

kom kom! Dat is gewóón! Dus als hij dàt doet, dan baart dat geen opzien. Maar zolang we nog over een 

gezond verstand beschikken, dan moet het wél opzien baren als een soldaat dat níét doet! En in 

oorlogstijd wordt desertie gestraft met de kógel! Zo'n vent kun je toch niet gebruiken? 

 

      En nu de toepassing! Wist u dat wij óók in oorlogstijd verkeren? Bedenken wij dat wel genoeg, wij 

Christenen? Dat wij in staat van oorlog zijn met wéreld, vléés en sàtan! En daarom eindig ik aldus: Heb 

toch de wereld niet lief! U weet best wat ik bedoel, en dan hoef ik niet in détails te treden. Want als u de 

wereld liefhebt, dan zal u dat ellende bezorgen! En dan moet u niet denken: "Ja, maar dan zal ik me nog 

eens een keer lekker laten bekeren, dan kom ik in de krant..." Pas maar op! Zonde schept duisternis! 

Zónde... díé brengt twijfels aan, dàn zitten we verlegen! En 't is nog maar de grote vraag of God u nog de 

kans geeft! Niet iedereen wordt tachtig! En wanneer Christenen zich als wereldlingen gedragen 

-openbaar, of in 't verborgen; we hebben allemaal toch ook wel eens een stiekem hoekje in ons leven?!- 

dan hebben we er zelf de meeste last van! Want dan zitten we met onze twijfels, en dan zien we dat 

andere mensen, die ons zo gadeslaan -ja! ze komen er achter!- dat die niet gewonnen worden voor 

Christus, en dat is toch onze taak?! 

 

      Wat is eigenlijk onze taak, als Christelijke gemeente? Wij moeten een leesbare brief zijn! Zíjn we 

dat?? Al zóú u dit of dat graag willen doen, maar u weet, dat de Naam van God er niet beter door wordt, 

dan moet u 't làten! Wees een léésbare brief van Christus! Ik kan morgen wel met een rooie broek aan 

door Schiedam gaan lopen; waarom niet?? Maar dat moet je niet doen als je dominee bent! Ik noem het 

maar als voorbeeld, maar zo zijn er van die dingen die doodonschuldig zijn, mààr... u zou het wel eens 

kunnen làten! Weet u waarom?? U moet een léésbare brief van Christus zijn! Géén rare dingen doen! Er 

staat met ons te veel op 't spel! Een Christen zondigt altijd dúbbel! 

 

      'k Herhaal het nog éénmaal, en dan ga 'k eindigen. Erfgenamen, dénk erom, u kunt nog ónterfd 

worden! En vandaar die menigvuldige oproepen in de Schrift om toch tróúw te zijn, om toch vól te 

houden! Vandaar die waarschuwingen in de Schrift voor zonden, waarvan men misschien zal zeggen, en 

zal denken: "Och, dat zal toch zo'n vaart niet lopen, dat komt toch onder Christenen niet voor...?" Nou, 

maar Christenen kunnen lelijk uitglijden! Wat denkt u van Petrus? Hij heeft het moeten weten! En dat is 

toen ook nog z'n laatste zonde niet geweest, want toen heeft Paulus hem later ook nog eens een keer op 

z'n nummer moeten zetten, Galaten 2! En het kan nog veel erger zijn! Heeft u er wel eens erg in gehad, 

dat dat laatste antwoord van zondag 32, dat dat een woordelijk citaat is uit 1 Corinthe 6? En dat moet u 

dan eens lezen in de Nieuwe Vertaling. Het staat natuurlijk in onze Catechismus in een oude vertaling, 

maar u moet dat antwoord eens lezen in 1 Corinthe 6! En daar wordt dan gewaarschuwd tegen 

"...hoererij, knapenschenderij..." En als u dàt leest, dan zou u zeggen: "Hé, heeft de apostel Paulus 

altemet 1 Corinthe 6, met die verschrikkelijke, met die afschuwelijke zondencatalogus, geschreven in 

onze tijd...??" Over actualiteit gesproken! 

 

      Ik weet het wel, ik weet het wel, dan hoef ik nog niet te spreken over drugs, en LSD, en zo. Ik weet 

wel wat er op de jeugd van vandaag, maar ook op de oude mensen afkomt! En tóch zal ik blíjven bij 

hetgeen waarmee ik begon: gewóón doorgaan in de lijn van de Schrift! Tróúw blijven! En vràgen of u 

dat mag blijven! Gods arm vasthouden! Zoals die vrouw de arm van haar man! Gods hand vasthouden, 



en u làten vasthouden! De Here wíl niet liever! De Here heeft niet graag dat we verloren gaan! Aan 

Gods vaderhand blijven lopen! Gewóón Gods lieve kinderen blijven, en Zijn erfgenamen blijven! 

 En dan... dan is er nóg genoeg te bidden om reiniging door Christus' bloed, en heiliging door Christus' 

Geest! Maar dàn komt dat vanzelf wel in orde! Want dàn gaat de belofte voor u in vervulling: 

 

      "Wie volharden zal tot het einde, díé zal zalig worden!" 

  

                                        AMEN. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 23 juli 1972. 

 


