
ZONDAG 39. 

 

lezen: Hebreeën 10: 19 - eind          zingen:   Psalm  54:1 

                                                   Psalm  82 

                                                   Gezang  5:6,9 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

"Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd          

worden in het land dat de HERE uw God u geven zal." 

 

    Zó luidt het 5e gebod. En iedereen die dat zo weer eens hoort, zal het zeker met me eens zijn, dat dit 

gebod iets vóór heeft op de voorafgaande. Ik bedoel dit: bij de woorden "vader" en "moeder" denkt 

iedereen aan bepaalde, aanwijsbare personen in zijn leven, want een vader en een moeder heeft 

iedereen, of heeft iedereen althans gehad, anders kom je nu eenmaal niet ter wereld. Het 5e gebod doet 

zich aan ons wat concreter voor. Je behoeft er niet zo bij te redeneren, zoals dat toch bij de 4 vorige wel 

wat moest. Gaan we ze maar even na! 

 

     Afgoderij! Zo'n wereld met afgoden, zoals in Egypte en Kanaän, kennen wij niet, nou ja, alleen maar 

uit de boeken. Beeldendienst? Bijna dito. Over Gods naam...? Wij spreken geen Hebreeuws; die heilige 

naam "Jahweh" kunnen wij zo niet misbruiken. Wij spreken van "Vader" of gewoon "God", of "Here". 

Gebod 4, over de sabbat? Van Christenen nú nog een echte sabbatviering, namelijk op zaterdag, te eisen 

hebben wíj leren zien als in strijd, zelfs in stríjd nu, met de Schrift, namelijk met wat Paulus geschreven 

heeft over de onderhouding van dagen, weken, maanden en jaren. 

 

     U herinnert zich het een en ander van vorige zondagen. Intussen hebben we natuurlijk ook weer niet 

beweerd, dat die eerste vier geboden voor ons van geen betekenis meer zijn, integendeel! We moeten 

oppassen voor misverstanden. Hun "substantie" -en dat is een gereformeerd woord dat is ontleend aan 

artikel 25 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis- hun substantie is gebleven, en geldt voor ons dààrom 

nog des te meer, omdat wij, mensen van de nieuwe bedeling, hoger bevoorrecht zijn! Dit is voor ons het 

blijvende: een Chrísten mag zich zéker niet schuldig maken aan verafgoding van schepselen -het eerste 

gebod-; aan eigenbedachte, eigenwillige godsdienst, dienst van God -het tweede gebod-; aan verzaking 

van de naam van God in de diepste en ruimste zin van het woord genomen -Gods openbaring-, door 

bijvoorbeeld de Bijbel helemaal niet meer te gebruiken, of door bijvoorbeeld die Bijbel te misbruiken of 

te verminken -het derde gebod-; en een Christen, een Chrísten moet àlle dagen zijns levens van zijn boze 

werken rusten, en alzo de eeuwige sabbat in dit leven aanvangen -het vierde gebod-. Zeker, zó gelden ze 

nu nog voor ons terdége, die vier geboden. We hebben dat besproken, we hebben dat gezien, maar 

nogmaals: er was wel enige redenering voor nodig! 

 

     Maar... nu komt het 5e gebod aan de beurt. En dat maakt op ons de indruk van veel concreter te zijn. 

"Eert uw vader en uw moeder..." Nou, dat is duidelijk vandaag nog net zo, dat iedereen een vader en een 

moeder heeft, anders kom je eenvoudig niet ter wereld! Daarom lijkt dat vijfde gebod ons toe, een veel 

gemakkelijker gebod te zijn. Ik zeg: het líjkt zo! Want nu de vraag: ís dat inderdaad ook helemaal zo?? 

 

     Nu gaat m'n antwoord op die vraag u misschien een beetje teleurstellen. En ik kan u er niet bij 

troosten, want heus, als we de moeite nemen om ook het 5e gebod te lezen en te verstaan in het licht van 

de óverige heilige Schrift, en dat moet nu toch óók!, dan blijkt toch wel, dat het Gods bedoeling niet 

geweest is aan Israël, en zodoende aan de kerk van alle eeuwen, door middel van het 5e gebod alleen 

maar iets op te leggen wat de verhouding van ouders en kinderen betreft, 't gezin! Het 5e gebod slaat 

echt niet alleen maar op stoute kindertjes! Dat is nu van het 5e gebod, een gebod op z'n smalst maken! 

Het 5e gebod beslaat óók een breed terrein! Dat is na de afkondiging van de tien Woorden eigenlijk al 



aanstonds gebleken. Tijdens het onderhoud, het gesprek, dat de wetgever, God de HERE Zelf, toen met 

Mozes gevoerd heeft. U weet wel, op de berg; daarbij, bij dàt gesprek, heeft God aan Mozes toen met 

enkele korte voorbeelden Zijn bedoeling met elk van de tien Woorden wat nader verklaard. Nu, en wat 

zei God toen over het 5e gebod? 

 

     Wel, toen God met Mozes dan over het 5e gebod sprak, toen heeft God het over die twee duidelijke 

woorden van daareven, over die woorden "vader" en "moeder" helemaal niet gehad; het niet eens gehàd! 

Helemààl niet! Hij heeft die woorden niet genoemd! De HERE dacht zeker: "Dat begrijpen ze daar 

beneden wel!" Nee, maar als commentaar op het 5e gebod heeft God toen wél dít gezegd: "de goden zult 

gij niet vervloeken, en een vorst onder uw volk zult gij niet verwensen!" Ik zal het nog eens zeggen, 

want het is ook maar het enige commentaar dat God toen op Horeb gaf -Exodus 22:28-: "De góden zult 

gij niet vervloeken, en een vórst onder uw volk zult gij niet verwensen!" 

 

     Tussen twee haakjes: dat woord "goden" slaat dan niet op afgoden of zoiets, natuurlijk niet!, maar het 

woord "goden" kan in de Bijbel, hoewel er dan "elohim" staat, ook slaan op "rechters". We zagen het 

daareven in Psalm 82; het kan slaan op magistraten, op overheidspersonen. Dus, om Zijn bedoeling met 

het 5e gebod te verduidelijken heeft God tot Mozes gesproken: "Mozes, je moet straks, als je beneden 

komt, tegen de Israëlieten zeggen, dat ze nooit lelijke woorden mogen bezigen over, laat staan tegen, 

personen die onder hen met gezag bekleed zijn om recht te spreken, om leiding te geven." "Goden", dat 

wil zeggen: "rechters", en "vorsten", dat wil zeggen: "hoofden van de clan, stamhoofden". Ziedaar... het 

licht dat God Zelf meteen al tegenover Mozes op zijn 5e gebod geworpen heeft. 

 

     En wat leren wij daar nu uit? Wat ik eigenlijk al zei: dat we er toch wel goed voor op moeten passen, 

dat we niet zo kinderachtig over dat 5e gebod moeten spreken, dat we van het 5e gebod geen klein 

gebodje, of gebodje voor de kleinen, geen "gebod op zijn smalst" gaan maken, door te menen, dat we er 

mee klaar zijn als we alleen maar letten op verhoudingen binnen de gezinnen, op de verhouding tussen 

ouders en kinderen, kinderen en ouders! Zeker, daarmee mogen we wel beginnen! De HERE heeft het 

Zelf ook gedaan, en dientengevolge spreekt dat gebod een ieder zo makkelijk toe: "eert uw vàder en uw 

móéder!", maar het is tevens duidelijk, dat we daar niet bij mogen blijven staan hoor! Er zijn nog meer 

personen, die we in ons leven moeten eren! En dan moeten we er maar eens naar zoeken, wie dat zoal 

zouden kunnen zijn! De HERE heeft Zelf als voorbeelden genomen -natuurlijk waren dat maar 

voorbeelden!-: rechters, goden (elohim), dus mensen die in Israël in voorkomende gevallen aan de één 

gelijk gaven, en aan de ander ongelijk: rechters. En vorsten, dus ook mensen, aan wie binnen het 

stamverband de leiding van bepaalde zaken opgedragen was: vorsten, hoofden van de clan. Zó heeft de 

HERE Zelf al op Horeb gesproken; Exodus 22:28. 

 

     Nu, en in deze zelfde lijn, die hem door Zijn Goddelijke Leermeester was gewezen, is Mozes later 

verder gegaan. En die kon het weten! Hij had met de HERE Zelf gesproken; hij mocht vragen stellen, en 

hij kreeg antwoord. We weten dat Mozes ongeveer 40 jaar later in een apart geschrift -dat wij nu 

Deuteronomium noemen, maar dat is een geschrift van Mozes- van elk van de 10 Woorden een nóg 

weer bredere verklaring gegeven heeft, dan God Zelf. Ook over het 5e gebod. En, merkwaardig, terwijl 

God er nogal kort over was, is Mozes er nogal breed over geweest! De verklaring van Mozes beslaat 

omtrent 3 hoofdstukken; van eind Deuteronomium 16 tot halverwege Deuteronomium 19. En... wat valt 

ons dan op van die verklaring die Mózes heeft gegeven van het 5e gebod? Dit tweeërlei: ten eerste wat 

hij er níét in zegt, en ten tweede wat hij er wél in zegt. 

 

     Wat hij er niet in zegt? Hij ook, geen wóórd over gezinsverhoudingen! Geen wóórd over ouders en 

kinderen! Dus blijkbaar heeft ook Mozes, net als God de HERE, zijn Leraar, bij zichzelf gedacht: "Nou 

ja, dà's eenvoudig genoeg! Dat begrijpen ze natuurlijk wel! Dat is vanzelf het minste!" Maar... wat  

Mozes toen, handelende over het 5e gebod, wél gezegd heeft, mag ik daar eens het een en ander van 

opsommen? "Israël, je moet er straks wel zorg voor dragen, hoor, dat er in je midden rechters zijn, goede 

rechters, rechtvaardige rechters! Daar moet je als volk van God voor zorgen! En dan moet je, door 

middel van die rechters, allereerst waken voor de rechten van God de HERE Zelf! Dus geen heidense 



insluipsels bij de verering van je God toelaten! En mócht dat tóch gebeuren, dat iemand zich schuldig 

maakt aan afgoderij, dan moet je met zo'n man iedere connectie verbreken! Ja, al zou het zijn met een 

hele stad, die daartoe verviel! Dan moet op zo'n man, of zo'n Israëlitische stad die zich daaraan 

schuldigmaakt, de absolúte ban worden toegepast!" (Wat dat betekende, dat heb ik u al eerder uitgelegd: 

het dóden van alles en iedereen!). En als de plaatselijke rechters er soms hier of daar, in steden of in 

dorpen, in moeilijke gevallen niet kunnen uitkomen, dan moeten zij zich daar over de bedoeling van 

Gods wet door de priesters laten voorlichten, en dan moeten die príésters natuurlijk het vonnis niet 

vellen, maar dan moeten de réchters het vonnis vellen. De priesters mogen léren, maar dan moeten de 

réchters, geleerd zíjnde, het vonnis gaan vellen. En als je straks soms een koning over u aanstelt, en dat 

mag!, dan moet zo'n koning een rechtvaardig man zijn, een rechtvaardige koning, die het nauw neemt 

met de rechten van God, en met de rechten van Zijn volk! En dan zullen je koningen en je overheden 

óók moeten waken voor de rechten van priesters en Levieten, die knechten van God, dat die mensen niet 

verhongeren. En als er straks iemand in Israël mocht opstaan die zich schuldig maakt aan Kanaänitische 

praktijken, bijvoorbeeld aan het zogenaamde "dodenvragen..." (dat is hetzelfde als wat wij tegenwoordig 

"spiritisme" noemen) "...dan moet zo iemand gedood worden! Maar, als het iemand per ongeluk mocht 

overkomen, dat hij zijn naaste van het leven berooft, bijvoorbeeld bij het houthakken, doordat het ijzer 

van de bijl afvliegt, dan moet je het leven van een ónschuldige doodslager vooral beschermen tegen de 

bloedwreker. En als er voor de rechter een proces gevoerd wordt, waarbij getuigen moeten worden 

gehoord, maar één van de getuigen mocht zich eens schuldig maken aan vals getuigenis, aan liegen vóór 

de rechter, dan moet zo'n oneerlijk getuige ontmaskerd worden, en dan moet zo'n oneerlijke getuige 

gestraft worden met de straf, die hij zijn onschuldige broeder zou hebben bezorgd." 

 

     Ziedaar een opsomming, iets, van wat Mozes, Mózes, allemaal over het 5e gebod gesproken heeft. 

God Zelf heel kort, en Mozes heel breed! En daaruit blijkt nu toch zeker wel eens heel duidelijk, hoe ver 

ook volgens Mozes zich het terrein uitstrekte, dat door het 5e gebod werd bestreken. Wat viel er 

eigenlijk niet onder? Heel het leven viel eronder! Heel het mensenleven met al zijn verbanden, om het in 

hedendaagse termen uit te drukken; niet alleen het gezin, en de school -het verlengstuk van het gezin, als 

het goed is- maar ook de kerk, de staat, en de maatschappij! 

 

     Gemeente, als u dit zo eens nagaat, moet ú dan ook niet denken aan de uitroep van de dichter van 

Psalm 119: "O HERE, aan alle dingen heb ik een einde gezien, maar Uw gebod, Uw wet..." -en dat is de 

vertaling van het woord Thora- "...Uw Thora is zéér wijd!" Ik heb ook die jaren gekend, dat ik de Thora 

niet kende! "Uw gebod is zeer wijd...!" En daar is mee bedoeld: de basis van de Bijbel; dat zijn... de 

wétten van Mozes! 

 

     En nu een andere kwestie. Wat hebben wíj vandààg hier nu nog mee te maken? Geldt dit nu ook voor 

ons ook nog allemaal net zo? 

 

     Ook hier moeten we er aan vasthouden, dat de substantie van het 5e gebod, net zo goed als van het 4e 

en het 3e, het 2e en het 1e, dat de substantie van het 5e gebod voor ons nog gebleven is, en voor ons 

daarom nog des te méér geldt, in zoverre wij ons in nog méér openbaringslicht mogen verheugen; méér 

dan het oude Israël. Wij weten meer dan David, en dan Abraham! Niet principieel meer, en niet 

substantieel meer, maar kwantitatief! Ja! dat wél meer! Maar we moeten rekening houden met de 

veranderingen. In de dagen van het oude Israël waren bijvoorbeeld kerk en staat nog met elkaar 

vervlochten, nog niet van elkaar gescheiden, zoals nu. Zoals trouwens in de dagen van onze Heiland al, 

en van de apostelen. In de geschriften van die apostelen zult u nergens lezen dat de overheid moest 

waken voor het brood van hen, die een kerkelijke functie verrichtten, en het staat toch maar in 

Deuteronomium! Ook is het nu niet meer zo, dat de berechting van iemand, die zich -laat ik maar weer 

zeggen-: aan spiritisme heeft schuldiggemaakt, als taak zou zijn opgedragen aan dezelfde rechter, als 

welke uitspraak zou moeten doen in civiele en criminele procedures; kwesties van maatschappelijke 

aard, en in kwesties van misdaden. Dààrin zijn veranderingen gekomen, veranderingen, waarbij de 

apostelen zich hebben neergelegd, en zich zeer zeker accoord hebben verklaard, zó, dat ze óns verplícht 

hebben tot gehoorzaamheid ààn onze overheden, en zelfs tot gebed vóór onze overheden! Paulus heeft 



gewild, dat er gebeden werd voor de overheden van toen! En wie was toen keizer? Nero! Zo noemen we 

nu een hond! Bídden voor Nero!! 

 

     En daarmee zijn wij komen te spreken over datgene, wat ook nu nog, ook nú nog! voor óns geboden 

blíjft, door het 5e gebod. Ik ben van mening dat onze Catechismus in zondag 39 dat uitstekend heeft 

geformuleerd: "Dat ik mijn vader en mijn moeder, en àllen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en 

trouw bewijze, en mij aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook 

met hun zwakheden en gebreken geduld hebbe, aangezien het Góde belieft ons door hun hand te 

regeren." 

 

     Maar nu hebben we het vanavond nog niet over het gehéle 5e gebod gehad; eigenlijk alleen nog maar 

over het eerste deel ervan: "Eert uw vader en uw moeder..." Er is wel wat van gezegd in een brede 

terugblik; we hebben gezien hoe wijd de strekking daarvan is, wijder dan de letterlijke woorden 

aangaven. Maar... nu bestaat dat 5e gebod niet maar uit één deel, maar uit twéé delen, namelijk uit het 

eigenlijke gebod, én uit de eraan toegevoegde belofte! Die belofte luidt zó: "Opdat uw dagen verlengd 

worden in het land dat u de HERE, uw God, geven zal". U mag ook vertalen: "geeft". Geldt die belofte 

ook ons nog?? Ik antwoord: letterlijk natuurlijk niet meer, want wij staan niet op Horeb, laten we wel 

wezen; we zitten hier in Schiedam in de bank! Wij zijn niet, zoals Israël, toen het op Horeb vertoefde, 

op reis naar Palestina, naar Kanaän. Nu hoor ik misschien iemand zeggen: "Ja, maar we zijn toch op reis 

naar het eeuwige Kanaän? Naar het paradijs?" Goed, dat is wel zo, maar dat is toch een opmerking die, 

hoe juist op zichzelf ook, hier, in dit verband, niet terzake dienende is. Met die belofte heeft de HERE 

immers op Horeb dít tot Israël willen zeggen: "Wanneer ge straks in Kanaän gearriveerd zijt, en ge zult 

u daar dan gehoorzaam houden aan Mijn gebod "Eer uw vader en uw moeder...", naar Míjn exegese, dan 

zal Ik er voor zorgen dat gij als Israëlieten làng in dat land wonen moogt." De HERE had het oog dus op 

Israëls volksbestaan, straks, in het land Kanaän. Dat blijkt uit andere Schriftplaatsen stellig, op plaatsen 

waar de HERE zegt: "Als ge dít, en als ge dàt, en dàt doet, bijvoorbeeld als ge u schuldig maakt aan 

afgoderij en beeldendienst, dan werp ik u er net weer zo uit, als ik uw erin gezet heb, in dat Kanaän!" En 

u weet dat dat ook gebeurd is! Onder de zonden die er de oorzaak van geweest zijn dat God later de 

Israëlieten gestraft heeft met wegvoering in ballingschap -een verschríkkelijke straf!: deportatie!- 

daaronder heeft de zonde van ongehoorzaamheid aan de door God gestelde overheden een 

vooraanstaande plaats ingenomen! Mee daardoor is het bijvoorbeeld gekomen, dat het noordelijke rijk, 

het tienstammenrijk zal ik maar zeggen, éérder weggevoerd is dan het zuidelijke deel: Juda! U moet de 

geschiedenis van dat noordelijke rijk maar eens even nagaan, dan zult u zien dat dààr de opstand en de 

revolutie om zo te zeggen schering en inslag zijn geweest. Na Jerobeam is er geen koning op zijn bed 

gestorven! Zo kwam dààr al vróég de ontbinding! De ongehoorzaamheid, en 't gevolg: de ontbinding! En 

het laatste gevolg: deportatie! En pas anderhalve ééuw later ging Juda, ofschoon tenslotte toch óók! En 

zo bleef het. De geschiedenis is het beste commentaar, ook op het 5e gebod; 't bewijs, dat die belofte bij 

het 5e gebod van Horeb door God bedoeld was als slaande op Israëls voortbestaan. Wilt u dus oppassen, 

dat u niet iedereen die op zijn 20e, 30e, 40e, 50e jaar, dus tamelijk vroeg, overlijdt, er van beticht dat die 

man of die vrouw zijn of haar vader en moeder niet gehoorzaam is geweest? Dat is nu de boel omkeren! 

Nee, 't gaat om 't vóórtbestaan. "Israël", wilde de HERE zeggen, "onderhoud nu straks in Kanaän, waar 

je naar toe gaat, Mijn 5e gebod, want als je 't niet doet, dan werp Ik je er net zo weer uit!" Dat was de 

keerzijde van Gods belofte. De belofte, en de keerzijde: de dreiging! 

 

     En wat dat nu voor ons, vandaag, betekent? Of heeft die belofte, of heeft die keerzijde voor ons als 

Christenheid, als gemeente van de nieuwe bedeling, soms geen betekenis meer? Wel terdege! We zijn 

niet altijd zo gelukkig dat we zo'n duidelijke substantie, zo'n blijvende substantie van een gebod kunnen 

aantonen als hier, bij het 5e gebod. Dít behoort tot de blijvende substantie van het 5e gebod, dat 

Christengezinnen en Christenmaatschappijen en Christenkerken en Christenstaten en Christenscholen 

die opstand en revolutie plegen, hun eigen graf zullen graven! De apostel schrijft in Efeze 6, dat het 5e 

gebod ook heden voor ons nog een belangrijk gebod is. De vertalingen zeggen: "een eerste gebod"; zegt 

u liever: "een belangrijk gebod", waaraan God immers Zelf een belófte verbonden heeft! 

 



     Maar de keerzijde van een belofte van God is altijd de bedreiging, de straf, de vloek van God! En als 

we dan zó ons lezen van het 5e gebod beëindigd hebben, en dan de rekening eens gaan opmaken, wat we 

dàn van de toekomst van de Christenheid onzer dagen moeten gaan denken, gezien in het licht van het 

volle 5e gebod; het 5e gebod in het licht van de gehéle Schrift, wat dacht u ervan, broeders en zusters? 

Ik denk er niet veel goeds van! Systematisch wordt verzet tegen het 5e gebod gepredikt! En dat niet 

zozeer in heidenlanden -daar weten ze 't nog aardig goed!-, en ook niet zozeer in landen waar Christus' 

kerk bijna geen plaats meer over heeft gehouden, bijvoorbeeld in het Rusland van 1971 -daar wisten ze 't 

nog aardig goed!- maar júíst in landen, die men met een beetje goede wil nog Christelijk zou kunnen 

noemen. Juist dààr is menigeen totaal het verschil kwijtgeraakt tussen vrijheid en ongebondenheid. Och 

kom, daar behoeven we toch geen dikke boeken voor te lezen?! En daar behoeft u zich geen brochures 

voor aan te schaffen; dat leest u dagelijks in uw krant, dat hoort u door de radio, en dat ziet u op de T.V.! 

En ik weet het wel, dat heet dan allemaal "progressief"! Weet u wat dit uitheemse woord betekent? 

"Pro-gressief" is "voort-schrijdend"! Dus dan betekent het nog niet alléén maar: "voortschrijdend", maar 

dan moet je nog vragen: "waar naartoe??" 

 

     Ach, zij die deze "progressiviteit" vandaag zo graag prediken, zullen -te lààt!!- ontnuchterd worden, 

als ze inzien dat ze hebben meegeholpen -ja ja!- aan een voort-schrijden -inderdaad!- in de richting van: 

het verdérf; niet van een vóór-uitgang, maar van een àchteruit-gang; van een ónder-gang! De verblinding 

is groot! Ik denk in deze dagen zo vaak aan het woord van Paulus: "God zal een geest van dwaling 

zenden, dat ze de leugen zullen geloven." Zeg maar iets geks, en u wordt geloofd! En weet u wat zo 

treurig is? Helààs kan ik van onze tegenwoordige overheden niet zeggen dat zij van die verblinding zijn 

uitgesloten! Met name niet van onze rechters! Ik ga nu iets heel ernstigs zeggen. Ik moet het dan alleen 

maar constateren met de eerbied, die ik op deze plaats ook verschuldigd ben aan rechters, maar ik weet 

wat ik zeg, want ik heb het hier opgeschreven: onze rechters verzaken hun plicht maar al te zeer, door de 

schúldigen niet te straffen! Ik zal er, bij leven en welzijn, bij het 6e gebod, nader op terugkomen. En dan 

zijn die rechters, hoewel ze schuldig zijn, eigenlijk nog de óér-schuldigen niet! Want ze zijn ook maar 

kinderen, namelijk ook van hun ouders, en -ik spreek nu Bijbels!- kinderen van hun leraar! Want "kind" 

ben je volgens Bijbel niet alleen van je vader en je moeder, maar ook van je leraar! De 

vader-kind-verhouding is ook dààr! De Here Jezus was nog maar 30 jaar, en Hij durfde zo maar tegen 

een oudere vrouw te zeggen: "dochter!" Dàt is het! 

 

     Zó zijn de rechters van vandaag -schúldige mensen, veelal!- leerlingen, kínderen van hun leraren! En 

waar zaten, en zitten die leraren?? Aan de universiteiten! Dààrvandaan is het gekomen, net als het water: 

dat loopt toch ook altijd naar beneden? Dààrvandaan is de kwade leer in de vorige eeuw al begonnen 

naar beneden uit te stromen, de kwade leer van wat Bavinck als acte nam: de leer van Lombroso; de leer 

die zonde een verzinsel noemde, en die het er bij de juristen inhàmerde, dat je niet meer van "zonde" 

moest spreken, maar hoogstens van "ziekte"! Dus: aanranders van vrouwen en meisjes zijn geen 

misdadigers, maar patiënten! En moordenaars van een medemens zijn geen zondaars, maar die zijn ziek! 

En de homosexueel lééft niet in zonde, maar lijdt aan een fysieke of psychische stoornis! Jaja! En straks 

krijgen we zeker een medicus of een biochemicus, die zegt dat het maar een hormonenkwestie is! 

 

     Maar Góds Woord, God Zélf, denkt daar anders over! God, God de HERE had de Israëlieten zeer 

lief, uitverkiezend lief! Israël was Gods uitverkoren volk, maar zúlke zonden als ik hier zojuist genoemd 

heb, die wilde God per se aan Zijn Israëlieten, dus aan leden van Zijn uitverkoren volk, gestraft hebben 

met de DOOD!! En door wie?? Door de réchters!! En dàt was nu nog maar de óúde bedeling! En nu hebt 

ú daareven met mij Hebreeën 10 gelezen, u en ik, die leven in de nieuwe bedeling. Nu, wat dacht u dan 

over Gods oordeel vandaag?? Wat dacht u dan van Gods oordeel over óns, Chrístenen, vandààg?? Op 

óns is God vast en zeker nóg toorniger, en nóg bozer! En ik zeg "ons", omdat er solidariteit is met de 

tijdgenoten -doen we onze mond wel genoeg open??-, en ook met ons voorgeslacht! "Here, gedenk niet, 

reken ons niet toe, de zonden van onze vaderen uit de 19e eeuw!" Tóén is het begonnen! En we moeten 

deze zaken oordelen naar de regel van Hebreeën 10: "Hoeveel zwaardeRRR straf zal hij verdienen, die 

de Zoon van God met voeten heeft getreden? Het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, 

onrein geacht, en de Geest der genade versmaad heeft?" Als we niet naar onze Bijbel luisteren, hetzij als 



gewone burgers, hetzij als rechters in een Christenland, die weergaas goed weten wat de Bijbel zegt, dan 

dóén wij dat: het bloed van Gods Zoon vertrappen, en de Geest van het Woord versmaden, en wat zijn 

we dan te wachten?? Ik lees nog even verder uit Hebreeën 10. Het eindigt daarmee: "Want we weten 

Wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden. En wederom: De HERE zal Zijn volk 

oordelen!" Zijn volk! Dat zijn dus geen heidenen, dat zijn dus ook niet in de eerste plaats Chinezen, en 

ook niet eens meer in de eerste plaats Russen -al zijn daar veel gedoopten nog; Chroesjtsjof was 

gedoopt!- maar dat zijn WIJ! Wij, hier, Christenen, kerkgangers! De HERE zal Zijn volk oordelen! En 

dan zegt tenslotte nog Hebreeën 10: "Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God". Zo 

denk ik, en zo denkt stellig ook u, bij het licht van het 5e gebod, over de toekomst van de Europese en de 

Amerikaanse Christenheid. Treurig!! 

  

                                        Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk: 10 januari 1971. 

 


