
ZONDAG 42. 

 

lezen: Deuteronomium 24: 6-15           zingen:   Psalm   62:7 

                                                    Psalm   37:2,3 

                                                    Gezang   5:5 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

"Ge zult niet stelen!" 

 

    Zó luidt het àchtste gebod. En hoe staat het dààrmee tegenwoordig? Wordt daarmee in onze tijd ook 

zo de hand gelicht als bijvoorbeeld met het zesde gebod: "Gij zult niet doodslaan"? Want de straffen die 

aan moordenaars worden gegeven zijn eenvoudig schàndelijk! En inzake het zevende gebod, waardoor 

God alle onkuisheid verbiedt valt hetzelfde op te merken, helaas! Maar nu het gebod: "Gij zult niet 

stelen!" Hoe staat het daarmee? 

 

     Naar verhouding wordt de overtreding van dàt gebod veel zwaarder gestraft! Moordenaars en 

aanranders kunnen wellicht door psychiaters ontoerekenbaar worden verklaard. Maar een dief...? Nee, 

niet zo gauw! En daarom zijn de straffen, die voor diefstal worden uitgedeeld, bijvoorbeeld voor 

schilderijendiefstal, af en toe lang niet mals! En wat zegt Gods Woord daar nu van? 

 

     Is dat soms wél bijbels, dat betrekkelijk zwaarder straffen van het achtste? Van overtredingen van het 

achtste gebod? Laten we daarover ook weer eens in de Bijbel gaan lezen, gewóón Bijbel-lezen! 

 

     Volgens de heilige Schrift heeft God de HERE alles geschapen. En daarom zou men God de HERE 

gerust de enige Eigenaar van alle dingen kunnen noemen, en wij zijn altijd maar secundaire eigenaars; 

rentmeesters. Dat is al één ding. En tóch valt het tegen die achtergrond al op, dat diezelfde God Zich aan 

zekere rechten houdt, die nu eenmaal onder de mensen zijn komen vast te staan. In de dagen van 

Abraham bijvoorbeeld  heeft God de landen van de toen ook al zo goddeloze inwoners van Kanaän wel 

al reeds aan Abraham toegezegd, maar de HERE vervulde die belofte tóch nog niet onmiddellijk. 

Waarom niet? Hij sprak tot Abraham: "Want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de 

Amorieten niet vol!" God ontzag ze nog! U moet er maar eens op letten, hoe vaak God de HERE de 

Israëlieten wijst op hun plicht, de rechten van de vreemdelingen in hun midden te ontzien! Niet zeggen: 

"O, die horen niet tot de Kerk, dus... vooruit maar!" Nee, néé néé! Mozes beval zelfs met het oog op 

later: "de Egyptenaar zult ge niet verafschuwen, want gij zijt vreemdeling in zijn land geweest!" Ze 

moesten nog dankbaar zijn, dat ze in Egypte te eten hadden gekregen! Die kant was er ook! En toen 

Israël in het laatste van de bekende 40 jaar tamelijk dicht bij de grens van het beloofde land kwam, en 

heel fatsoenlijk om permissie vroeg om even door het land van de Edomieten te mogen trekken -ze 

zouden zelfs het water uit de putten onderweg betalen-, maar toen hun die doortocht door Edom niet 

werd toegestaan, toen hebben de Israëlieten geen gebruik mogen maken van geweld, maar helemaal om 

het gebied van de Edomieten héén moeten trekken, want de HERE zei: "Dàt heb Ik Edom gegeven!". En 

de HERE zei: "Gij moogt het land van de Moabieten en van de Ammonieten u ook niet toeëigenen, geen 

voetstap, want dat heb Ik aan hén gegeven!". Zó correct handelde God, en liet God handelen, ook 

tegenover níét-Israëlieten en hun bezittingen. En toen zei de HERE dat ook ten opzichte van de 

Israëlieten zelf. 

 

     't Is waar: er ís in Israël wel zo iets als communaal bezit geweest, zoals men dat vroeger in ons land 

ook gekend heeft; in Saksische dorpen, en in plaatsen als Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen, waar 

men door geboorte het recht van "gooiers", "erfgooiers" kon bezitten, en daardoor bijvoorbeeld het recht 

had om zijn vee op de gemeenschappelijke heide te laten weiden, of op de zogenaamde "meent". In dat 

woord "meent" zit verwantschap met het woord "ge-meen-schappelijk": gemeenschappelijke grond. 



Zoiets schijnt er ten aanzien van de weidegrond in Israël ook wel geweest te zijn. Maar met de àkkers 

stond het anders. Die werden verdeeld, en afgegrensd. Alleen niet met palen en prikkeldraad, waardoor 

bijvoorbeeld de Veluwe wordt ontsierd -daar moet u eens op letten vanuit de trein; je wordt er duizelig 

van, zoveel palen en prikkeldraad!-, nee, in Israël gebruikte men grensstenen. En het was verboden die 

grensstenen stiekem een eindje te verplaatsen, en vooràl als het grensstenen van weduwen en wezen 

waren! "Gij zult de grensscheiding van uw naaste, die de voorvaderen hebben vastgesteld, niet 

verleggen in het erfdeel dat ge erven zult in het land, dat de HERE uw God u in bezit gaat geven!" 

 

     Dus God erkende wel terdege recht op grond, erfrecht; helemààl geen communisme! God erkende 

réchten! Een duidelijk voorbeeld daarvan zien we in de bekende geschiedenis van de arme Nabot, die 

beslist weigerde de wijngaard, die tot zijn voorvaderlijk erfdeel behoorde, aan de koning, aan Achab, af 

te staan. Hij wilde die niet ruilen, hij wilde die ook niet verkopen, niets daarvan! En dat werd 

klaarblijkelijk als een recht van de man gebillijkt door de heilige Geest. Van communisme in de 

moderne zin van het woord is in de Schrift beslist geen sprake! Van de grond niet, en van huizen niet, en 

van vee niet, en van gebruiksgoederen niet, bijvoorbeeld van een mantel, of van een molen om koren 

mee te malen voor het bakken van brood. Bewijzen daarvoor hoef ik niet aan te voeren. U komt ze 

regelmatig bij de Schriftlezing tegen. Het is beslist niet onbijbels, integendeel, het is heel gewoon 

bíjbels, het is gewoon Gééstelijk, wanneer u de regel stelt in uw gezin, in het maatschappelijk leven, 

overal!: "ieder het zijne"! En vandaar ook één en hetzelfde gebod, zowel in de boeken van Mozes, als in 

de boeken van de profeten, als in de boeken van de apostelen, in de éne Schrift: niet stelen! "Ge zult niet 

stelen!" 

 

     Maar nu we dit dan vastgesteld hebben, moet u daar toch ook weer geen verkeerde conclusies uit 

trekken, en denken dat overtreding van het achtste gebod bij de HERE zeker net zo'n zware zonde was, 

als doodslag en ontucht. Zoals bij ons: "Wie eens steelt is altijd een dief". Nou, dan ben ík een dief! 

Hebt ú nog nooit gestolen? Dat hebben we toch allemaal? Wie heeft er nou nog nooit eens een appeltje 

gestolen? En toch zeggen we dat: "Wie eens steelt is altijd een dief!" Maar... mannen die charmeurs zijn, 

daar wordt prettig over gesproken, vaak. Maar bij de HERE is dat zo niet hoor! Dat blijkt wel aanstonds 

hieruit, dat bij God geen verzoeningsoffer was, in de hele Offerthora niet -kijk maar na, in het hele boek 

Leviticus niet-: géén offer voor moordenaars, en géén verzoeningsoffer voor aanranders! Die mensen 

moesten gedood worden, kort en goed gedóód worden! En dat in een uitverkoren volk, want God hàd 

Zijn Israël lief! Daar heeft de HERE hemel en aarde voor bewogen! Het was een uitverkoren volk! 

Maar... een Israëliet, die zich aan zúlke misdrijven had schuldiggemaakt, die moest eenvoudig gedóód 

worden! Géén offers voor zo'n man! 

 

     Maar datzelfde gold niet voor diefstal! Ho ho! Kom kom! Tenminste...! voor de mééste vormen van 

diefstal. Ik zal een paar voorbeelden noemen van diefstal, waarop wél doodstraf stond. Eén van diefstal 

tegen God, en één van diefstal tegen mensen. 

 

     Zeker, het kón voorkomen dat iemand opzettelijk de HERE bestal, de HERE tekort deed in Zijn 

rechten. Zoals Achan gedaan heeft; die is gedood! Maar als iemand nu ónopzettelijk de HERE tekort 

deed, wel tekort deed, maar ja, ónopzettelijk, per abuis, dan volgde dààrop zo'n straf niet! Welnee! 

Bijvoorbeeld: wanneer een Israëliet nu straal vergeten was van de vruchten van dàt perceel grond het 

tiende deel af te dragen aan de HERE -dat betekende praktisch: aan de stam van Levi, het heiligdom- 

dan moest hij dat later wel inhalen, vermeerderd met een vijfde, dus 10%, en dan nog een vijfde 

dààrvan, dus tesamen 12%, mét het daarop volgende schuldoffer, meestal bestaande uit een ram. Dus: 

zelfs alle zonde van rechtsverkorting, die zélfs rechtstreeks tegen de HERE werden bedreven, die 

werden nog niet allemaal met de dood bestraft! Welnee, geen sprake van! Zó erg was het niet! En zo 

was het ook met iets, dat was ten nadele van ménsen, gewone ménsen. Dus niet ten nadele van God, nee, 

ten nadele van particulieren; Israëliet, of geen Israëliet. O, dan was Gods wetgeving voor Israël zo wijs! 

Heel wat wijzer dan onze westerse wetgeving! Dat is me een toestand, als er bij ons wat gestolen is! Dan 

komt de politie eraan te pas, en dan komt er een rechter aan te pas, en dan komen er advocaten van 

allebei de kanten aan te pas...! Als er bij óns diefstal heeft plaatsgehad, dan kan het gebeuren dat de dief, 



de schuldige, tenslotte, en ten langen leste, wel veroordeeld wordt, maar dat de benadeelde, de man die 

bestolen is, nooit meer een cent van het ontvreemde bedrag terugziet, omdat het al opgesoupeerd is, 

gewoon verbrast, in elk geval verdwenen! Maar dat had de HERE anders bepaald! Eérst het ontvreemde 

terugbetalen; dàt eerst! Over hoeveel tijd? Dat lag verschillend, maar terúgbetalen! Wérken d'r voor! 

Terúgbetalen! Dàt natuurlijk voorop, plus weer eenvijfde van de waarde of het bedrag, d'r bovenop, -da's 

dus 20%-, en dàn nog een schuldoffer daarnà! 120%, en dàn nog een schuldoffer -meestal een ram- 

daarnà! Dat was voor diefstal vaste regel. Dat harde, ongenuanceerde spreken van ons, dat vindt u in 

Gods Woord niet! Want bij óns geldt maar al te zeer de regel: of je nu een dubbeltje steelt of een 

kwartje: een dief bén je! Maar zó bot spreekt de heilige Geest niet! De heilige Geest houdt blijkens Zijn 

Woord rekening met omstandigheden, waaronder iets gebeurde! 

 

     Zélfs deed de HERE dat ten opzichte van het zevende gebod. Want het was nu ook weer echt niet zo, 

dat iedereen die ongeoorloofde geslachtsgemeenschap gehad had met een jong meisje, gedood worden 

moest! Ho ho! Dàt ook weer niet! Bijvoorbeeld: voor iemand die dat overkomen was met de dochter van 

een vrije Israëliet bestond een schappelijke regeling; wat wij zouden noemen: een gedwongen huwelijk! 

Dan moest zo iemand met haar trouwen, of wanneer zijn schoonvader dat niet bliefde, dan moest hij aan 

die onwillige schoonvader een boete betalen; maar geen dóódstraf. Welnee, kom kom! Dat is dus zelfs 

met het zevende gebod. En wanneer iemand datzelfde overkwam met de slavín van z'n naaste, van een 

mede-Israëliet? Wij zouden zeggen: met een dienstbode? -dat was toen dan een slavin-, nu, dan werd zo 

iemand niet wegens óverspel veroordeeld en gedood, gestenigd! Welnee! Wegens díéfstal! 't Was maar 

een slavín! 't Was die man z'n bezít! En wegens díéfstal werd die persoon dan beboet! 

 

     Dus zélfs in zulke toch nog ernstige gevallen ten aanzien van het zevende gebod -zouden wij zeggen-, 

volgde niet eens altijd de doodstraf, dus laat staan ten aanzien van het achtste gebod: "gij zult niet 

stelen"! Dààrin was God de HERE nog véél milder, en bij overtreding van het achtste gebod werd men 

zelden met de doodstraf bestraft. Mij tenminste zijn daar maar twee voorbeelden van bekend. Ten 

eerste, wanneer men brutààl, opzéttelijk, de HERE bestolen had; niet ónopzettelijk, door 

vergeetachtigheid, per abuis zijn bijdrage van 10% van de akkers niet had betaald, nee, maar ópzettelijk! 

Ja, dàt was de zonde van Achan! 

 

     En het tweede geval was, wanneer iemand niet een díng gestolen had, een klein ding of een groot 

ding, nee, maar wanneer iemand een méns gestolen had, een Israëliet en broeder. Wanneer hij die 

gekidnapt had... -ontvoerd, zou je tegenwoordig zeggen- ...had laten verdwijnen, met de bedoeling om 

hem als slaaf te verkopen; wat de heilige Schrift noemt: de zonde van ménsendieven, of zielverkopers. 

Dààrop stond de doodstraf! Nu moet u de krant eens lezen! Die mensen die dat doen, die hebben 

tegenwoordig van alles in de melk te brokkelen! Die laten de hele diplomatie in de war lopen! Die 

worden ontzien! 

 

     Dàt zijn de enige twee vormen van diefstal, mij bekend, waarop de doodstraf stond, maar àndere 

vormen van diefstal werden zo streng niet bestraft! Welnee! Geen sprake van! En ik geloof, gemeente, 

dat we daaruit moeten leren: matigheid, mildheid, bij het beoordelen van zondaars; met onderscheiding 

de mensen behandelen! Onze tegenwoordige rechtspraak zou daar ook wat van moeten willen leren! Zij 

zou dan zulke zonden als moord en ontucht eens bíjbels moeten gaan bekijken, en dan gewoon bijbels 

straffen; bíjbels straffen! Maar dan bijvoorbeeld ook diefstal: bíjbels straffen! En die dan niet opeens zo 

zwààr gaan opnemen! Waarom? Waaróm...?? Dat is tegenwoordig een geweldige zonde: als je steelt! En 

ik ben d'r niet voor; 'k zal u geen stelen leren, maar we moeten de zaak evenwichtig bekijken! De HERE 

heeft in Zijn Woord Zelf bevolen, dat, wanneer iemand een diefstal had gepleegd uit honger -hij had 

bijvoorbeeld een brood gestolen, of iets anders eetbaars, omdat hij zo'n hónger had-, dat je dan zó'n dief 

níét straffen mocht! Vindt u dat nu ook niet mild? 

 

     Ja, misschien vindt deze of gene onder u dit spreken, dat ik doe uit de Schrift -'k kan er de plaatsen 

voor noemen- dit spreken over díéfstal vanavond wel een beetje té mild, een beetje té oppervlakkig! Zó! 

Vindt u dat? Nou, dan mag ik zeker tenslotte nog wel iets zeggen over de díépte van het achtste gebod, 



weer volgens de heilige Schrift!? 

 

     Bij een vorige gelegenheid heb ik al eens gewezen op die bekende flauwe poging van de Farizeeën 

om de Here Jezus te vangen op het stuk van het zevende gebod; 't gebod van de echtscheiding. Zij waren 

immers van oordeel dat dat best mocht: je vrouw wegsturen om een wissewasje, als je haar tenminste 

een scheidingscertificaat meegaf. Nu wilden ze op zekere dag de Here Jezus ertoe verleiden om te 

zeggen, dat Hij dat niet met Mozes eens was, en dan zouden ze Hem fijn kunnen aanklagen! "Die man is 

een ketter, want hij is het niet eens met wat Mózes ons geboden heeft!" U herinnert zich wat de Heiland 

toen heeft geantwoord. De Heiland heeft toen helemààl Mozes niet bestreden, maar de Here is alleen 

achter Mozes teruggegaan nààr: "In den begínne...!" Ik behoef u daar vanavond niet verder over te 

spreken; dat is gebeurd. Maar ik zei verleden keer ook al even, dat de Farizeeën met hun beroep op 

Mozes er dààrom ook al naast waren, omdat Mozes, toen hij het over die scheidingsbrief had, niet bezig 

was te spreken, helemààl niet bezig was te spreken over het zévende gebod: "geen overspel", maar over 

het àchtse gebod: "geen diefstal"! Nu, hoe spreekt Mozes dààr dan? We hebben er daareven iets van 

gelezen, uit Deuteronomium 24, en daar staat het vlak vóór. 

 

     Welnee! Mozes spreekt dan helemaal niet over stoute kindertjes, die wel eens een appeltje of een 

peertje van moeders fruitschaal pikken -wie heeft dat nou nog nooit gedaan?-, en ook niet over grote 

mensen, die in het zakenleven wel eens iets hebben gedaan, dat, nou ja...! toch wel een beetje op z'n kant 

was! Daar spreekt Mozes met geen woord over; dat moest niet nodig wezen! Nee, maar Mozes laat dan 

eens de diepste zin van het achtste gebod: "gij zult niet stelen", zien, door bijvoorbeeld te zeggen: "Je 

hebt van iemand geld geleend, en je eiste daarvoor een pand...". Niet dat Mozes dat nou zo aardig vond, 

om dan een pand te eisen, maar ja...! hij moest zich aansluiten bij de dingen van die tijd! Wij zouden 

tegenwoordig spreken van een hypotheek. En Mozes zei toen: "Dan moet je níét iets eisen, waardoor je 

bij die mensen in hun "nèfesh" ingrijpt; dat wil zeggen: in hun bestaan, in hun leven! 

 

     Bijvoorbeeld: eis dan niet z'n handmolen ten pand, als hypotheek; zelfs niet de helft, de bovenste 

helft van z'n handmolen! Want een handmolen bestond uit twee stenen: de bovenste werd, om zo te 

zeggen, over de onderste heen gewreven; daar zat het koren dat werd geplet dan tussen. Daarom heette 

die bovenste steen "de wagen". Maar zelfs die wagen, die bovenste steen van een handmolen, die moest 

je niet van iemand ten pand vragen, want: hoe moest die man of die vrouw dan brood bakken? Dan 

kwam je toch aan iemand z'n bestààn? aan z'n leven?, of, zoals Mozes dan zegt: aan z'n "nèfesh", z'n 

"ziel"? Daar hebt u nu het woord "nefesh": "ziel". Nu, in een verband, waarin Mozes al zúlke 

voorbeelden geeft -ik kan er natuurlijk wel meer noemen, maar ik kan niet aan de gang blijven!-, in zó'n 

verband, daarin heeft Mozes nu bevolen dat als...! àls...! ALS iemand dan z'n vrouw wegdeed, zich van 

z'n vrouw ontdeed -niet dat Mozes dat nu zo aardig vond, maar ja...! er gebeurt wel meer in deze zondige 

wereld dat niet mag, maar 't gebéúrt!- Nou, àls...! dat dan gebeurde, dan moest die man er tenminste voor 

zorgen, dat die vrouw een schriftelijk bewijs van scheiding kreeg, zodat dat arme mens d'r léven niet 

riskeerde als ze de vrouw van een ander werd! Want dan kón ze gestenigd worden wegens óverspel! En 

ze móést toch naar een ander, want de stakker moest toch léven?! Ze moest toch éten?! En dààrom kreeg 

ze dan een scheidingscertificaat. 

 

     Ziet u? Zó spreekt Mozes nu over het achtste gebod, en regelmatig, stééds, wijzend op Israëls plicht 

jegens elkaar barmhàrtig te zijn! Om elkaar het léven niet te verzuren! Om elkaar het levensonderhoud 

niet onmogelijk te maken! Maar dààrvan hebben de Farizeeën, die orthodoxisten, die mensen die het wel 

eens zeggen zouden hoe het met de kerkleer stond, geen zíér begrepen! Daarom moest onze Zaligmaker 

tot die mensen spreken: "Gaat heen, en leert wat het betekent: "Barmhartigheid wil Ik, en geen 

offerande!" 

 

     Broeders en zusters, ik wil niet beweren dat verschillende sociale wetten, waardoor in ons 

tegenwoordige Nederland het leven van velen zo dragelijk wordt gemaakt vergeleken bij vroeger; ja, van 

oude mensen, van weduwen en wezen, soms zeer verààngenaamd wordt; ik wil niet zeggen dat die 

sociale wetten allemaal voortgekomen zijn uit inzicht, dàt inzicht, dat Mózes ons biedt in Gods 



bedoeling met dat achtste gebod, maar die goede geluiden zíjn er geweest! Dàt heeft dr. Kuyper bedoeld 

met onderwijs in de rechten aan de Vrije Universiteit, maar 't is er nooit van gekomen! Ik ken er maar 

één dissertatie over, en dan nog van jàren geleden! Maar bíjbels recht...? Dat leren de advocaten niet! 

Wel romeins recht, en germaans recht, maar bíjbels recht...?! Maar weet u waar die goede geluiden wél 

hebben geklonken? Bij de ongestudeerde mensen van de christelijk-sociale beweging, bij dominee 

Talma en dergelijke mensen! En bij knechts -laat ik dan maar zeggen "werknemers"- als Klaas Kater! 

Ere aan Schiedam, dat we een straat naar hem genoemd hebben! Zowel van werkgevers- als van 

werknemerszijde hebben die klanken geklonken. Patrimonium! Díé mannen hebben begrepen, dat het 

Oude Testament voor "barmhartigheid" en "gerechtigheid" maar één woord heeft! Dat begreep nog niet 

eens de opsteller van zondag 4 en 5 van de Catechismus! 

 

     En dàt schone voorbeeld: laten we dàt volgen! Werkgevers: góéde lonen betalen; daar word je niet 

arm van! God is er ook nog! Werknemers: tróúwe arbeidsprestaties leveren! Werken is gezónd! Werken 

màg je niet haten! "Ga tot de mieren, gij luiaard...!" En dan met mekaar: armoe lenigen; liever nog: 

armoe voorkómen! Die kan er toch zijn, zelfs in een welvaartstijd! Begin maar dicht bij huis! Laat 

meedelen in uw weelde! En als dàt gebeurd is, dan verderaf, naar buiten, op wegen die God Zelf wel 

wijzen zal! En dan eindig ik met déze belofte van de apostel: 

  

 "Wie in déze dingen zaait, zal ook in zegeningen maaien!" 

 

                                        Amen. 

───────────────────────────── 

Schiedam, 7 februari 1971. 

 


