
ZONDAG 40. 

 

lezen: Exodus 21: 12 - eind.         zingen:    Psalm 46:1 

                                                 Psalm 50:1,3,9 

                                                 Psalm 37:19 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

"Ge zult niet doodslaan!" 

 

    Zo luidt het 6e gebod. Daar is tegenwoordig veel over te doen. Als we maar op de klank afgaan, dan 

ondervindt ieder, dat we door dit gebod onmiddellijk gedachten-associaties krijgen met dat, wat onze 

tegenwoordige tijdgeest decreteert. En wat is dat? Die tijdgeest lijkt dan wel in heel veel opzichten 

dwars in te gaan tegen de Geest, Die spreekt in de Schrift. Mensen, die volgens de heilige Schrift beslist 

wél gedood moeten worden, mogen volgens de tijdgeest beslist níét gedood worden! In Italië willen ze 

er door de Verenigde Naties zelfs een wet van laten maken voor heel de wereld! Maar mensen, 

mensjés!, kleine kindertjes, die nog niet eens het levenslicht aanschouwd hebben, over wie Gods Géést 

in de Schríft beschermend de hand uitspreidt, die moeten wél gedood kunnen worden van degenen die 

ze verwacht hebben! 

 

     Alles precies omgekeerd! Kinderen die een mondje Frans geleerd hebben, weten wel wat dat is: 

"omkering" in het Frans: "révolution"! "Revolutie", zeggen we dan op z'n Hollands. En dàt is het ! Daar 

zitten we nu middenin! Want revolutie behoeft nog niet altijd te bestaan in het gebruik van 

wapengeweld; dat kan er van kómen, als àlles ondersteboven gaat, en íédere ordehandhaving verdwijnt; 

dat zelfs lijf en goed ons niet meer zeker zijn, maar dat behoeft nog niet altijd direct het gevolg te 

wezen! Aan de revolutie met luid wapengekletter is àltijd voorafgegaan: de revolutie op kousenvoeten! 

Vandaag ook! Op fluwelen muiltjes! Omkering der geesten, der ideeën, der inzichten, waardoor alles 

anders wordt. In 't denken niet alleen, maar ook in het spreken: men gaat een andere taal spreken. Ja, 

daar moet u maar een beetje met meedoen, want anders bent u helemaal achterlijk, en wordt u niet meer 

serieus genomen! En als we dàt gehad hebben, dan is het handelen en het wandelen gestempeld en 

gericht. Tegenwoordig heet dat "het levenspatroon"; op zichzelf ook weer niet zo'n ongeschikt woord. 

Het gaat er maar om: hóé wordt het gericht? Door welke géést?? De goede, of de kwade?? Kom, laten 

we ook in deze tijd maar blijven doen, wat we altijd hebben gedaan: BIJBELLEZEN!! GEWOON 

BIJBELLEZEN!! Dat is luisteren naar de héílige Geest, wat Hij door Zijn Woord tot ons zegt, óveral, 

ook in het zesde gebod! 

 

     Toen God op Horeb -dat is nog niet zo heel lang geleden!- aan de Israëlieten het gebod horen liet: 

"Ge zult niet doodslaan!" (enkelvoud, de HERE sprak het hele volk aan) "ge zult niet doodslaan", toen 

viel God die mensen daarmee niet op het lijf met iets totaal nieuws! Dat wisten ze toen allàng, dat dat 

niet mocht! Dat gebeurt wel meer, dat er in contracten dingen worden opgeschreven, die men wel weet, 

maar dan wordt 't vastgelegd. Dat waarschuwen van alle mensen, dat staat al in de eerste hoofdstukken 

van Genesis beschreven: hoe de dood in de wereld gekomen is, en waar 't vandaan komt dat alle mensen 

moeten sterven. De HERE had gezegd: "Pas op, dat je dàt niet doet!" Ze hebben het wél gedaan; nou, 

toen heeft de HERE gezegd: "Ja, dat komt er nu van! Wil je graag sterven? Nou, stérf dan maar!" Zo 

straft het kwaad zichzelf; dat is een orde bij God! Maar de satan is de eerstschuldige; die heeft onze 

ouders, Adam en Eva, ertoe verleid van die waarschuwing, die vàderlijke waarschuwing van God, zich 

niets aan te trekken. De HERE had dat liever anders gewild! Zó moeten we durven spreken! De HERE 

had dat anders gewild, anders had Hij toch niet gewaarschuwd?? We moeten niet van zo'n Grieks 

alwetendheidsbegrip uitgaan, waardoor de hele boel onwezenlijk wordt. De HERE had gewaarschuwd: 

"Doe dat nou niet, want...!" Nu, ze deden het wél, en toen kwam het! Maar de satan heeft ons ertoe 

verleid om je daar niets van aan te trekken. Hij zei: "Welnee, welnee, je zult niet sterven!" Niet 



sterven...! Nu, met het bekende gevolg, tot vandaag toe! Daar wordt u altijd op gewezen, en daar went u 

nooit aan, als u tenminste uw ogen open houdt! En daarom heeft de Here Jezus hém genoemd: de 

éérstschuldige! Díé was een mensenmoorder van den beginne; Johannes 8. En wij mensen, wij moesten 

allemaal veel meer één front maken tegenover hem, en dat doen we nóg niet! En nóg zijn we vrienden 

en vijanden; tot in de kerk doen we dat niet! Altijd maar weer gescheurde fronten! Tegenover hém! de 

ene grote beul, ook van de kerk! Ja, want die leermeester heeft school gemaakt! In het eigen huisgezin 

van Adam en Eva, onder hun kinderen, daar heeft de eerste moord plaatsgehad! Kaïn heeft zijn broer 

dóódgeslagen! Sober spreekt de Schrift daarover, is u dat ook niet opgevallen bij het Bijbellezen? De 

dingen worden niet altijd zo breed uitgemeten door de Schrift. Die móórd wordt daar in Genesis 4 niet 

zo breed uitgemeten en afgekeurd. Iedere lezer -zo begreep de Geest der profetie dat toch wel- werd 

geacht dat te snappen, dat die geschiedenis geschreven was ter wààrschuwing. Een kind kan het 

begrijpen, wat God daar nu mee bedoelde. 

 

     Ook over de mensenwereld van vóór de zondvloed zijn de mededelingen der Schrift slechts sober, 

maar ze vertelt ons wel -en dat moeten we proeven!- dat de zoveelste nakomeling van Kaïn twéé 

vrouwen nam, en dat hij dezelfde was, die er zich op beroemde dat hij al iemand doodsloeg om een 

schrammetje of een buil! Zo komt uit één bron allerlei kwaad; de rampen komen hand in hand! 

Veelvrouwerij en doodslag! En tegen de tijd dat de zondvloed komen zou -en dan zijn we in Genesis 6- 

toen was de aarde vervuld van geweldenarij, zodat God de HERE het niet langer kon aanzien! En dan 

staat het daar, dat God beróúw had, dat Hij er spíjt van had, mensen te hebben geschapen! Schrap dat nu 

niet door, maar laat dat staan! 't Is beter, gewoon mens te zijn, en menselijk over God te spreken, en te 

zeggen: "Ja, wat hebben we Hem aangedaan!" 

 

     Geweldenarij, bepaald dààrom blijkt de zondvloed te zijn gekomen. Waarom anders? Na de vloed 

-dan zijn we in Genesis 9- de Goddelijke eis dat er voortaan opgetreden zou worden tegen dat vergieten 

van "des mensen bloed". Dus de oude wereld heeft dat ook al geweten, dat het doodslaan, het moorden, 

het vérmoorden in Gods ogen iets walgelijks is, iets vreselijks, dat Hij 't verbiedt! En dankzij de traditie 

heeft het besef daarvan eeuwen- en eeuwenlang onder de volken nagedeind. Zelfs vandaag nog kan men 

spreken van een unaniem mondiaal besef van afkeuring inzake het doden van een medemens. Ja, door 

redenatie wordt wel getracht een tegengesteld besef aan te kweken, ten opzichte van speciale gevallen 

dan (bijvoorbeeld gevallen van ongeneeslijke patiënten, of uitzichtloos zieke oude mensen, of absoluut 

ongewenste baby's), maar dan is daar toch redenatie voor nodig! Sterk rationele inzet! En die ondervindt 

dan toch zelfs nog bij wereldlingen vaak -tot ónze beschaming!- krachtige tegenstand. Als ik die strijd 

zo gadesla -en hij wordt erger, en onze kinderen zullen er nog plezier van beleven!- dan denk ik vaak bij 

mezelf: "Wat blijft dat overblijfsel van Gods oorspronkelijke gebod, gegeven aan de voor- en de 

nazondvloedwereld, wat blijft dat toch nog lang en taai nawerken!" Vandààr dat taaie, soms 

onverwachte, verzet tegen moderne opvattingen inzake euthanasie (iemand makkelijk uit zijn lijden 

helpen met een spuitje) en moedwillige abortus (vruchtafdrijving), daar waar mensen uit zogenaamde 

Christenlanden allang overstag zijn gegaan. Daar kunnen anderen uit heidenlanden in wezen toch nog zo 

echt iets van Gods beeld vertonen, rechtvaardige mensen zijn, tot ónze beschaming! De geest uit de 

afgrond, de grote mensenmoordenaar van den beginne, heeft toch nog maar wàt een last van de kracht 

van het heel oude woord en gebod, dat God al aan de oude wereld gegeven heeft, waardoor het hart van 

menig mens -het hart of het geweten, dat is in de Schrift hetzelfde- tóch nog tegen de demonie van het 

moderne doden getuigen blijft. Onze eeuw ziet dat: de taaiheid van het oude woord, waardoor God, door 

een krachtige traditie, de kennis van God en gebod bij de volkeren heeft ingestempeld. 

 

     Daarom zei ik: "Toen God op Horeb tot Israël sprak: "gij zult niet doodslaan!", toen viel God de 

HERE die mensen niet met iets totaal vreemds op het dak! Niemand vatte dat toen bijvoorbeeld op als 

een verbod om dieren te slachten voor consumptie, of om dieren te doden, waarvan je last had. Zulke 

mensen zijn er wel geweest; mensen die ook het doden van dieren veroordeelden, bijvoorbeeld in India, 

met zijn heilige koeien, en ook wel mensen in zogenaamde Christenlanden, die de vegetarische kant 

uitgingen. Israël moet zulke ideeën ook al wel in Egypte hebben ontmoet, want daar kende men ze ook: 

heilige dieren! In geval van brand werd eerst de kat gered, en daarna aan het blussen van het huis 



gedacht! Maar op Horeb werd de HERE door Zijn volk -dat gelooft u toch met mij?- onmiddellijk 

begrepen. Het woord dat in het zesde gebod door Hem gebezigd werd, wàs er dan ook naar! Strikt 

genomen zou men, dacht ik, beter hebben vertaald: "gij zult niet móórden; gij zult niet vérmoorden"! 

Het betreffende Hebreeuwse woord wordt namelijk regelmatig alleen maar gebezigd als het gaat om het 

doden van ménsen! 

 

     Dus ze hebben het daar begrepen, en wij begrijpen het ook al wel: "Gij zult niet doodslaan", dat 

betekent: "Gij zult niet móórden!" 

 

     Maar zijn we nu met het zesde gebod klaar?? Wie dat mocht menen, heeft over het gebod "Gij zult 

niet doodslaan", of wel "Gij zult niet vermoorden" een te kleine opvatting. Passen we toch altijd, en hier 

zeker, maar op voor letterknechterij, hangen aan een woord! Zeker, God heeft het zesde gebod 

kortheidshalve wel aldus geformuleerd, maar uit de eigen nadere verklaring, die Hij in een later gesprek 

met Mozes ook van dít gebod heeft gegeven, weten we, hoe breed en hoe diep de HERE heeft gedacht 

over het mensenleven, dat Hem zo lief was, dat Hij zo mooi gemaakt had. Want bij dat mensenleven, dat 

Hij toch nog in bescherming nam, dacht God niet alleen maar aan wat wij vaak -maar al te beperkt- 

iemands "leven" noemen, namelijk zijn ademhaling en zijn bloedsomloop, wat je noemt: het biologische 

leven, wat dan bij moord en doodslag gewelddadig afgesneden wordt, nee, tot dat mensenleven rekent 

God blijkens het Woord evengoed: iemands vrede, iemands vrijheid, iemands vreugde, iemands 

vriendschap, iemands kinderrijkdom, iemands eer, iemands goede naam, iemands wijsheid, iemands 

bezittingen, iemands veiligheid. Dat is ons daareven al wel gebleken uit het gedeelte van Exodus 21, dat 

we samen lazen. Een letterknecht zal daar moeite mee hebben, maar toen God zich nader verklaarde 

inzake het zesde gebod "gij zult niet doodslaan!", ging Hij er aanstonds, van meet af, van uit, dat er 

natuurlijk overheden zouden zijn die wél zouden doden! Die het recht, ja de plicht zouden hebben om 

wél te doden! Is u dat opgevallen? God ging er van uit, dat iedereen zoiets vanzelfsprekend zou vinden 

op Horeb. Dat Hij in het algemeen beval: "niet doodslaan", maar dat Hij in het bijzonder (namelijk aan 

de overheden) beval: "wél doodslaan!", of zúlke maatregelen treffen als: tand voor tand, hand voor 

hand; dat werd tegen de rechters gezegd, en die heetten dan: "elohim": goden! 

 

     Nu, toen de HERE met Mozes over het zesde gebod handelde, en voorbeelden gaf, exemplarisch 

werkte, aanschouwelijk onderwijs gaf, om te laten voelen hoe Hij dat bedoelde, toen heeft de HERE 

onder andere dit gezegd: "Iemand die zijn vader of zijn moeder slaat, moet gedood worden!" Kunt u nu 

begrijpen dat men in Israël boven het lijk van Absalom een steenhoop heeft opgeworpen, als 

afschrikwekkend gedenkteken? En ook dit voorbeeld gaf God: Hij zei tot Mozes: "Wanneer iemand zich 

schuldig maakt aan het stelen van een mens, dan moet zo'n man gedood worden!" Hoort u? Dus de 

HERE had het over "Gij zult niet doodslaan", en Hij zei telkens maar: "En die en die mensen moeten 

gedood worden!" Denk er om: dat is tot rechters -elohim- gezegd! Wanneer iemand zich schuldig maakt 

aan het stelen van een mens, dan moet zo'n man gedood worden! 

 

     De HERE bedoelde daarmee nog wel niet helemààl hetzelfde als wat men tegenwoordig "kidnappen" 

noemt: "ontvoeren"; dat wordt tegenwoordig gedaan om met zo'n slachtoffer chantage te plegen, om 

andere mensen te pressen tot het betalen van een geldsom, of om overheden te dwingen tot het vrijlaten 

van bepaalde gevangenen. Die schandelijke geweldenarij -ik gebruik nu een woord van vóór de 

zondvloed!- die schandelijke geweldenarij bleef voor ónze tegenwoordige tijd vooral bewaard! U ziet 

aan zulke dingen hoe laat het wordt op de klok! Maar oudtijds maakte men zich toch ook al wel schuldig 

aan het stelen van mensen, met de bedoeling om ze later als slaaf te verkopen; natuurlijk niet om ze 

dood te maken, maar juist om ze in het leven te houden. Ze kregen goed de kost om ze dan als slaaf in 

perfecte staat op de markt te brengen. In Babylon stond -blijkens de wetten van Hammoerabi- op 

kidnapping de doodstraf! Paulus heeft het er ook over gehad: dat kwam niet te pas in de Romeinse 

wereld; 1 Timothéüs 1. Daar heetten zulke mensen: "zielverkopers", Nieuwe Vertaling. U hoort daarin 

nog de oude betekenis van het woord "ziel", in de zin van "hele mens"; dus: zielverkoper. De 

Statenvertalers hadden het dan ook over "mensendieven". 

 



     Nu, sprekend over het zesde gebod heeft de HERE direct al tot Mozes gezegd, dat zo'n zielverkoper, 

zo'n mensendief, gedood moest worden. Hoewel zo iemand zich -strikt genomen- juist niet aan 

doodslag, bepaald niet aan móórd had schuldig gemaakt; juist niet! Hij maakte zijn prooi niet dood, 

maar hij wou die juist verkopen! Maar de HERE Zelf vond op Horeb: mensendieven verdienen de 

doodstraf! Ziet u, hoe de HERE 't leven ziet? We leren hieruit, hoe breed we het zesde gebod moeten 

opvatten; niet alleen maar letterlijk! Want natuurlijk maakte zo'n slavenjager z'n prooi vooral niet dood! 

 

     "Slavenjager"! Daar ontvalt me dat woord! En nu te bedenken, broeders en zusters, dat aan zulk 

slavenjagen, dat daaraan ook onze Nederlandse voorouders zich hebben schuldiggemaakt! In het arme 

donkere Afrika! Dat is ook zo'n vreselijke tijd geweest! Driehonderd jaar geleden gebeurde er in Afrika 

dingen, die er twee- drieduizend jaar geleden ook gebeurden, en nu, in 300 jaar: alles heel anders! Een 

ontwaakt werelddeel! Ligt daarin soms gerechtigheid van God te zien en te horen? In dat Afrika zijn 

negers en negerinnen uit hun huishoudens gehaald; bij honderden, bij duizenden gevangengenomen 

door Arabieren, en helaas ook door Portugezen, Engelsen en Nederlanders: opgekocht, doorverkocht, 

overgevaren, de Atlantische Oceaan over, naar Amerika; eerste haven: Curacao! 't Hoort nog tot de 

Nederlandse Antillen! Je zou je dóódschamen! "Zwart goud" noemde men dat! Arme mensen! Oók 

kinderen van Adam en Eva! En het kwaad van opkopen en doorverkopen, dat is vooral door Chrístenen 

bedreven! Er zal ook wel een enkele Gereformeerde doorheengezeten hebben! En wat zal dan Gods 

Geest Zich daarover bedroefd hebben! Wij zijn niet onschuldig aan dat probleem, waaronder men 

vandaag in de Verenigde Staten zucht, en waarmee men almeer zal gaan worstelen: het probleem van de 

"black power": de "zwarte kracht"! Als de HERE die schuld van onze blanke voorouders nog eens aan 

ons en ons kroost komt te bezoeken door de zwarte mensen...! Wee, wee! En we mogen best wel eens 

bidden de bede van Psalm 79: "O HERE, reken ons de ongerechtigheid van onze voorvaderen niet toe!" 

Dat mensenstelen hebben we bedreven in de Gouden Eeuw, die zogenààmde "Gouden Eeuw"! 

 

     Maar we hadden het over Gods eigen uitleg van het zesde gebod, op Horeb, meteen al aan Mozes 

gegeven. Nog een paar voorbeelden. De HERE stelde toen ook diegene schuldig, die -het was nog maar 

per ongeluk, namelijk bij een vechtpartij- een zwangere vrouw zó'n stoot toebracht, dat ze een miskraam 

kreeg. En dan gaan we meteen maar verder. De HERE stelde toen ook de bezitter van een stotige os of 

stier schuldig, wanneer hij onvoldoende beveiligingsmaatregelen genomen had, en als dat dier dan een 

mens doodde. Zulke voorbeelden nam de HERE om te zeggen: "Zó bedoel Ik dat nu, dat zesde gebod!" 

 

     Maar dit is zeker wel genoeg om te zien hoe breed de HERE het mensenleven nam, en hoe diep Hij 

Zijn gebod opgevat wilde hebben door Israël. En wij zijn toch voor Israël in de plaats? En... als dit ons 

toch nóg niet genoeg mocht zijn, dan moet u Mozes er eens over lezen! In Deuteronomium 20, 21 en de 

eerste helft van 22; maar ik heb daar een vorig maal nogal breed over gesproken, en daar mag ik nu dus 

wel van afzien. Mozes heeft daar eenvoudig de lijn van het onderwijs gevolgd dat hem door God, zijn 

Leermeester op Horeb, veertig jaar eerder was voorgehouden. 

 

     En wat vertoont nu de latere heilige Schrift voor beleid? Hetzelfde, hetzélfde! De heilige Schrift is 

zo'n consequent boek, en wie tegenspraak ziet, moet eerst zijn kennis eens een beetje opfrissen! De Here 

Jezus en Zijn voorganger Johannes de Doper hebben er niet aan gedàcht, zich tegen de overheden van 

hun tijd te verzetten; ze kenden het woord "elohim": goden, overheden! En ze hadden niet alleen respect 

voor hun eigen Joodse overheden, maar ze hadden ook respect voor de Romeinse overheden, de 

vreemde; wat wij dan vroeger noemden: de bezetters, en waarvan we dachten: "daar kan je alles tegen 

doen"! Ik ben er erg aan gaan twijfelen. En de apostelen hebben dat ook gedaan. Toen de apostel Paulus 

Romeinen 13 en 1 Timothéüs 2 schreef, toen regeerde er echt geen beste keizer! Toen hij 1 Timothéüs 2 

schreef, toen regeerde Nero; zo noemen wij nu een hond! 't Wàs ook een bloedhond! Maar Paulus 

schreef: "Bidden! Voor Nero! Voor koningen en alle hooggeplaatsten!" Zouden wíj het doen?? 

 

     Gemeente, voor de meesten van u zijn dit allemaal natuurlijk bekende zaken geweest. Maar moeten 

we ze elkaar, vooral in onze dagen, niet regelmatig voorhouden? In vele landen is de doodstraf 

afgeschaft. Merkwaardigerwijze zijn daarin echter de zogenaamde Christenlanden voorgegaan, en die 



hadden toch zoveel beter kunnen weten hoe de wil des HEREN luidde, wat de wil des Geestes was! 

Want reeds onder Israël heeft God bepaalde zonden niet anders dan met de dóód gestraft willen zien, 

hoewel Hij zei: "Niet doodslaan!", zo in 't algemeen. Maar in speciale gevallen wél doodslaan! Ik heb u 

die zonden al eens genoemd, die de HERE niet vergaf! Voor moordenaars, voor echtbrekers, voor 

aanranders en voor mensendieven bestond in Israël géén pardon! Géén zoenoffer; u zult het tevergeefs 

zoeken in heel de Thora! In Israël, en dat temidden van een volk dat door God was uitverkoren, zegt 

Mozes in Deuteronomium 7. Als we zó eens over de uitverkiezing gingen spreken; die kun je 

verzóndigen! Een volk, dat God liefhad als geen ander; een volk dat God noemde: "M'n schat"! Zo 

noemt een jongen zijn meisje! Maar zúlke zonden als de genoemde, die men tegenwoordig zó maar door 

de vingers ziet, heeft God in Israël niet geduld, maar Hij heeft gezegd: dóden! En als dat zó al was in 

Israël, nu, wat dacht u dan van ons? Naar de regel van Hebreeën 10: "Hoeveel zwaardeRRRR straf..." 

enzovoort? Dàt zegt de Schrift. Als het Nieuwe Testament het Oude afbouwt, dan komt Hebreeën 10, en 

dan is het voor ons strenger, en niet mínder streng, wat de HERE van ons vraagt. En wat de praktijk 

zegt, nu, dat kunt u met uw eigen ogen zien, en dat kunt u met uw eigen oren horen! De onveiligheid 

néémt ook hand over hand toe! Dat moet u maar doen: u moet maar tegen Gods wet ín leven, dan zul je 

wel op de koffie komen! Een mensenleven is vandaag veel minder waard dan een schilderij, volgens de 

normen van de huidige rechtspraak tenminste! En dat is geen wonder, want we krijgen de rechters die 

we verdienen! Zo volk, zo leiders, zo goden, zo overheden! Er zijn al landen waar je niet eens de politie 

meer kunt vertrouwen, en om wat opgelost te krijgen moet je met de politie marchanderen; in Venezuela 

bijvoorbeeld! Waarom zouden we dat ook hier niet kunnen krijgen? Want ik zei: "zo volk, zo 

overheden", maar keert u dat ook maar om! 't Geldt ook andersom! Wanneer de overheden het met de 

misdaden niet zo serieus meer nemen, zoals God het gebiedt, zoals God het de réchters gebiedt -Exodus 

21-, dan moet u straks van de dienaars van die overheden -dat zijn die politiemensen toch?- ook niet wat 

anders verwachten. Die mensen zullen op z'n minst denken: "Waar maak ik me druk over?" 

 

     God heeft in Zijn Woord ons duidelijk laten zien, hoezeer Híj het mensenleven hoog acht; hoe mooi 

Híj de mens gemaakt heeft, en hoe Híj die ruïne, die wij ervan gemaakt hebben, toch nog hoog schat! 

Maar in onze tegenwoordige Christenheid -daar zeg ik toch niet te veel mee?- wordt dat gewoonweg 

treurig verzaakt! Er wordt met levens gespeeld, letterlijk gespeeld! Bij wedstrijden worden van de arme 

mensen prestaties geëist, het bereiken van al hoger en al hoger sportrecords, die toch veel te bar zijn: 

onderdelen van een seconde! Kom kom! Moet u er ook niet om lachen? Of huilen? Bij mensen...? 

Sport? Natuurlijk! Jongelui! nodig hoor!, voor je body! Mààr... dénk om je geest! Dénk om je geloof! 

Sportvergóding, die hebben we nu te danken aan de Griekse en Romeinse wereld. Men spreekt niet voor 

niets van "olympiade". Da's dààr begonnen! Olympus, dat ligt in Griekenland. En dat is die 

Grieks-Romeinse wereld; daar moet u dan de tweede helft van Romeinen 1 eens over lezen! Daar leest u 

niet veel moois! Moeten we díé wereld nu nadoen...?? 

 

     Wanneer de Christenen van de eerste tijd verschijnen moesten voor hun rechter, omdat ze 

beschuldigd waren van kwaaddoenerij, dan konden die Christenen zich soms zo naïef verdedigen door 

hun rechters gewoon te wijzen op hun dagelijkse handel en wandel. Dan konden die Christenen heel 

eerlijk en oprecht zeggen; "Maar meneer de rechter, dat weet u toch zelf veel te goed, dat ons geloof in 

Christus ons dat kwaaddoen juist verbiedt! Wij maken geen kindertjes dood, en wij trouwen niet met 

onze broers en zusters, met elkaar, zoals we daarvan worden verdacht; dat is niet waar, meneer de 

rechter! Want ons geloof in Christus verbíédt ons dat allemaal; daarom gaan wij bijvoorbeeld al niet 

eens naar het theater, omdat we niet willen hebben dat onze kinderen daar zien hoe je ontucht pleegt, 

daar in de schouwburg! En daarom gaan we evenmin naar de kampspelen, want wij willen onze 

kinderen niet leren om zich schuldig te maken aan waaghalzerij, en spotten met je leven, en vechten met 

elkaar, en af en toe zelfs vechten dat het op moord en doodslag uitdraait bij die kampspelen!" Daar zou 

ik u stukken bij de eerste Christelijke schrijvers over kunnen laten lezen! Zó verdedigde men zich, als 

Christenen, voor de rechter! 

 

     Hadden wij die naam maar gehouden! Maar nu ben ik er niet zo zeker van of wij, en onze kinderen, 

wel alle gelegenheden mijden waar toch eigenlijk met het mensenleven, dat Gód zo waardeert, gespot en 



gespeeld wordt! Je mag niet élk boek lezen! Je mag niet naar élke TV-uitzending kijken! PAS OP! Denk 

om de liefde van uw Vader voor HET MENSENLEVEN!! 

 

     We leven in een tijd, waarin alle dagen, ja, elk uur, de donderwolk van een nieuwe 

wereldoorlogsdreiging boven onze hoofden hangt! Een oorlog, waarvoor de deskundigen zeggen te 

sidderen en te beven! Een brand, die nauwelijks meer enig leven op deze planeet overlaten zal. Ik kan 

het niet beoordelen. Maar, wie àllerwege het verlaten ziet van God en Zijn Woord en Zijn gebod, dat 

oude Woord van voor en na de zondvloed, en daarna nog weer vernieuwd en ververst door het 

Evangelie van Christus, en nààr de Christus; wie dàt ziet, hoe dat Woord verzaakt en verlaten wordt, die 

zegt: "'t Zal best wel waar wezen!" Daarom, gezien bij het Schriftlicht, zeg ik: ik geloof dat het klopt, 

wat de geleerden verwachten! 

 

     En daarom denk ik nog maar eenmaal aan Psalm 79, en ik zou daar vanavond mee willen eindigen -al 

is er nog ontzaggelijk veel meer over dat zesde gebod te zeggen-: dat we onze naaste moeten liefhebben! 

Maar als je onder de indruk bent van het tijdgebeuren, dan eindig je toch nog maar eens met Psalm 79: 

"O God, wilt u voor onze kinderen nog een wereld overlaten?", en dan bidden we onze kinderen Psalm 

79 voor, als we vooruitkijken, en dan kijken we meteen nog even terug: "HERE, reken ons de 

ongerechtigheid der voorvaderen niet toe, want wij Gereformeerden hebben geen beste praktijk, en we 

hebben het er als Christenen in het algemeen ook niet zo best afgebracht! HERE, reken ons, en onze 

kindertjes de ongerechtigheid der voorvaderen en van ons niet toe! Help ons, o God van ons heil, om de 

heerlijkheid van uw naam! Die dragen we toch hier, op onze voorhoofden?! Red ons, en doe verzoening 

over onze zonden, om Uws naams wil!" 

  

                                        Amen.         

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk: 17 januari 1971. 

 


