
ZONDAG 49. 

 
lezen: Kolossenzen 3                    zingen:    Gezang   5:4 
                                                    Psalm   25:2-5 
                                                    Psalm   25:6 
 
Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 
───────────────────────────── 
Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 
 
    Het "Onze Vader" staat twee keer in de Bijbel. De eerste keer in Matthéüs 6, en de tweede keer in 
Lucas 11. Die twee keren verschillen een beetje van elkaar. In Matthéüs 6 staat het "Onze Vader" zoals 
wij het gewoonlijk bidden, en -dat mag ik er wel eens bij vertellen- zoals de christenen van de eerste 
eeuwen dat ook al hebben gedaan. Al heel vroeg was het de gewoonte, dat het "Onze Vader" werd 
gebeden uit Matthéüs 6; dat was liturgisch hét "Onze Vader". Maar in Lucas 11 staat het "Onze Vader" 
wat korter. Dat komt daar door de enkele woorden, die wij niet gewoon zijn weg te laten. Niet dat het 
iets uitmaakt; aan de substantie van het "Onze Vader" doet het niets af; de inhoud van beide redacties is 
duidelijk eender, maar... juist dààrom interesseert het ons wel, op die kleine verschilletjes toch eens te 
letten. 
 
     Nu, dit is er één van, dat de derde bede "Uw wil geschiede..." in het "Onze Vader" van Matthéüs 6 
wel staat, maar in het "Onze Vader" van Lucas 11 niet. Daar ontbreekt het. Wat zou dat betekenen? 
 
     Ik denk dit: de éérste bede luidde: "geheiligd worde Uw naam", namelijk: Uw openbaring, Uw 
macht, Uw kracht; datgene wat we over Uw grote en machtige daden weten. De tweede bede luidde: 
"Kome Uw "basileia", dat wil zeggen: "kome Uw koningschap tot erkenning." Ziedaar de voorafgaande 
twee beden. Welnu, nu volgt daarop de bede "Uw wil geschiede" in het "Onze Vader" van Matthéüs 6 
wél, en in het "Onze Vader" van Lucas 11 niet! Maar maakt dat veel uit? Dat is daarom vermoedelijk al 
hoogst onwaarschijnlijk, omdat de rest van het "Onze Vader" bij Lucas ook wel wat korter is, maar in 
substantie gelijk, eender! Maar ons vermoeden wordt bevestigd, wanneer we eens op de inhoud van de 
éérste twee beden letten. Stond het derde daar eigenlijk al niet in? Want als men Gods naam heiligt, dan 
doet men toch ook Gods wil? Gods naam, Gods Woord, als je dat heiligt, dan doe je toch Gods wil? En 
als men Gods koningschap erkent, dan doe je toch eveneens Gods wil? Daarom denk ik dat de derde 
bede "Uw wil geschiede" bedoeld is, wel, als nader commentaar op de twee voorafgaande. Een nader 
commentaar, dat de Here Jezus er blijkbaar wel eens wél, maar ook wel eens níét bijgegeven heeft, 
eraan toegevoegd heeft. Vandaar de twee redacties van het "Onze Vader". Aan de eerste redactie heeft 
Matthéüs zich gehouden, en aan de tweede redactie Lucas. Die heeft de derde bede weggelaten, want die 
zat al in de eerste en de tweede. 
 
     Als ik dat goed verklaard heb, dan spreek ik dus vanavond niet over iets nieuws. Dan hebben we 't 
vanavond dus over iets, waarover we 't al gehad hebben! Over iets, waarvan trouwens iedereen verstand 
heeft, en over meepraten kan. Tenminste... ieder die Gods naam, de heilige Schrift -want dat is praktisch 
Gods naam, daar ken je de HERE uit!- die Gods naam heiligt -da's één-, en die voor die heilige Schrift 
ook buigt, Gods koningschap erkent; da's twee! 
 
     Dat weten we nu. En wat volgt daar dus uit ten aanzien van de derde bede "Uw wil geschiede"? Wel 
dit: dat niemand, geen enkel christen, daarvan een probleem behoeft te maken. Dat hij niet hoeft te gaan 
zitten zeggen: "Wel, wel, wel! Wat zou dàt nou kunnen wezen: Gods wil?" Zoals u een beetje gefopt 
wordt door die berijming van daareven: "Uw wil is altijd wijs en goed..." -nou, dat geloven we wel! 
maar dàn-: "...'t is majesteit al wat Gij doet." Ja, dat zeggen we wel eens bij dingen die we nu juist níét 
begrijpen, die we niet dóór hebben, maar... zó wordt Gods wil in de derde bede helemààl niet bedoeld! 
Die wil van God, die daar bedoeld wordt, die kénnen we! Ieder christen, iedere gelovige, die kent 'm. 
Tenminste... wij, vandààg! 't Is niet altijd zo geweest! 



 
     't Is bijvoorbeeld niet zo geweest bij Abraham, toen God de HERE aan die man bevel gaf om te 
emigreren! Daar moet u niet mis van denken; daar moet u vooral niet jaloers op zijn! Misschien bent u 
dat wel eens geweest? Hebt u wel eens bij uzelf gedacht: "Nou hoor, ik wou dat God tegen mij ook eens 
net zo sprak als Hij tegen Abraham heeft gesproken, dan zou ik veel beter kunnen geloven!" Maar als u 
de lotgevallen van Abraham in de heilige Schrift eens na zou lezen, dan zou u er misschien wel eens 
anders over gaan denken! Ze zullen je vrouw maar stelen! Vooral echter als u de rijkdom beseft van het 
bezit van zo'n duidelijk uitgegroeide compléte Bijbel, waaruit wij thans het evangelie kennen van de 
grootste Zoon van Abraham: Jezus Christus, dan bent u vast niet meer jaloers op Abraham! Wat God 
vandaag van ons wil, van ons verlangt, dat is heel wat duidelijker dan wat God van Abraham verlangde! 
Dat is voor Abraham van stap tot stap problematisch geweest! 't Zal je toch overkomen dat je 90 jaar 
bent, en dat God zegt: "Sara zal een zoon baren!" Maar wij behoeven er helemaal geen probleem van te 
maken, wat God nu van ons verlangt! God heeft ons ó-ver-dúí-de-lijk! geopenbaard, wat goed is. En wat 
vraagt God van ons? Niets dan "...recht te doen, en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te 
wandelen met uw God", zou Micha 6 zeggen. Dàt is Gods wil! Daarom moet u er bij het bijbellezen 
vooral voor oppassen dat we niet altijd zomaar pardoes allerlei omstandigheden, die daarin beschreven 
worden, als een "passe-partout", een loper, een sleutel die overal op past, toepassen op ónszelf! Pas op 
voor de haastige is-gelijk-tekens! 
 
     Bijvoorbeeld: we lezen van de apostel Paulus dat de Here Jezus hem tegenhield op de weg naar 
Damascus, door in  het verblindend licht van zijn hemelse heerlijkheid aan Paulus te verschijnen. Daar 
was Paulus door overweldigd, en hij riep verslagen uit: "Wat wílt Gij, Here, dat ik doen zal?" Natuurlijk 
een heerlijke vraag, daar niet van, maar pas toch op! Dat is geen passe-partout-vraag die we nu aan 
iedere andere christen ook als een wet moeten opleggen om dat te bidden. Zoals ik dat wel eens heb 
meegemaakt in m'n leven: "Ja, we moeten maar vragen: "Here, wat wilt Gij dat ik doen zal?", net als 
Paulus!" Ja ja, dàt zou me wat moois worden! We mogen toch zeker niet zéúren? Vindt ú het leuk, als de 
mensen bij u zeuren, en naar de bekende weg vragen? Zou Gód het dan aardig vinden? We móéten niet 
net doen alsof we allemaal Paulussen zijn! Dat zijn we beslist níét!! Wees er maar blij om! Ik ben er blij 
om hoor! Anders zou ik ook de gemeente Gods vervolgd hebben, en dàt heb ik -Goddank!- nog nooit 
gedaan! Dat is een zónde geweest, waarvan Paulus tot het eind van zijn leven last heeft gehad! Maar we 
hóéven dat niet aan God te vragen: "Here, wat wilt U dat ik doen zal?" En dan moeten we dat niet doen 
ook! Dan zou God de Here het recht hebben om tegen ons te zeggen: "Kijk dan in Mijn brief! Lees dan 
Mijn Bijbel een beetje beter! Wees niet zo lui!" Daarom... dat zijn allemaal van die is-gelijk-tekens, en 
dat moge dan vroom líjken -en het is natuurlijk goed bedoeld hoor!- maar ís het nou wérkelijk vroom?? 
 
     De wil van God is voor ons, broeders en zusters, helemààl niet problematisch! Dat was-ie voor 
oud-Israël al niet! De kinderen van Abraham: wat hebben die, toen God op Horeb Z'n verbond met ze 
sloot, van de HERE niet een pràchtige Thora gekregen! Jammer dat we dat woord altijd vertalen met 
"wet"; 't was beter te vertalen door "lering". Ja, want het is zo'n pràchtige Thora! Daaruit heeft Israël wat 
over de HERE mogen wéten! De Thora is zo mooi! Weet u welke psalm de langste psalm van allemaal 
is? Dat weet u toch? Da's psalm 119. Nu, en psalm 119, die lange, die is één lofzang op de Thora! Welke 
Thora? Die van Horeb! Op de Thora, waaruit Israël tot in de finesses van z'n leven toe, Gods wil kende! 
De dichter van psalm 119 had daar zó'n schik in, had zich daar zó vaak in verdiept, dat hij tenslotte vol 
bewondering uitriep: "Hoe lief heb ik Uw Thora, HERE! Zij is mijn vermaak, elke dag!" Dat moet u 
zich eens even indenken, dat u zo door en door thuis zou raken in Exodus, Leviticus, Numeri en 
Deuteronomium, dat u zou zeggen: "Kijk dat pràchtige boek eens! 'k Smul er elke dag van!" Zó kende 
die man de Thora! 
 
     Ja, broeders en zusters, als wij niets anders hadden dan die Thora, dan zouden we ook al kunnen 
zeggen: "Wat weten we toch veel van de wil van de HERE af!" Alleen... 't is een andere tijd geworden. 
Tot die Thora van Israël hebben veel dingen behoord, die wij vandaag niet meer in acht behoeven te 
nemen, omdat wij nu gróte kinderen van God zijn geworden. Maar vroeger heeft God voor Zijn kléíne 
kinderen, de oude kerk, van stukje tot beetje bepaald hoe Hij wilde dat ze leven zouden. Daar is heel 



veel van afgeschaft. Om eens wat te noemen: altaren! Altaren... die behoeven we, die mógen we er zelfs 
niet meer op na houden, nee! Weer wat anders: sabbatten! Israël had zeven soorten sabbatten. 
Sabbatten... dat zijn óók schaduwen geweest; dat zegt Paulus tenminste. En die behoren ook tot het 
verleden. Zegt u dat even tegen de Sabbattisten? En verschillende instellingen die Israël precies heeft 
moeten naleven zijn ook opgeheven. Dat moest tóén, omdat Israël zich absolúút moest afgrenzen, 
isoléren!, van de heidenen! En daarom moest het verboden inzake spijzen nakomen; je moest door je 
eten tonen dat je een ander mens was dan de Kanaänieten! En geboden inzake melaatsheid! Melaatsheid 
was het teken van de dood! En God de HERE heeft een gruwel aan de dood! En instellingen inzake 
verontreinigingen door bepaalde gebeurtenissen uit het leven van volwassen mannen en vrouwen, waar 
we nu niet verder op zullen ingaan. Dan... verordeningen inzake verontreiniging door het aanraken van 
een overledene, van overleden mensen: daar héb je 't weer! Of van een onrein dier! De hele dag was je 
dan onrein! Of van een dood dier, al was het een rein dier, al was 't een geit of een koe, maar als je 't 
aanraakte als het dood was, dan was je de hele dag onrein! Kijk, al díé instellingen zijn nu voor ons 
voorbij, hoewel we er nog veel van kunnen leren! Wij moeten er bijvoorbeeld nu nog uit leren: "dénk 
erom! u bent aparte mensen, heilige mensen hoor! U bent toch geen heidenen? 
 
     Tóén was dat dus voor Israël de tot in de finesses voorgeschreven wil. Maar ze bevatten voor óns nu 
nog veel lering! Bijvoorbeeld: het hele evangelie zit er al in; het evangelie van opstanding en leven door 
Jezus Christus, zit dààr al in! Ze zijn bóórdevol van Gods genade in Christus, van Christus' werk. En 
daarom belijdt een gereformeerd mens in artikel 25 van de Confessie -de Geloofsbelijdenis- dan ook, dat 
dat het Woord van God is! Die eerste vijf bijbelboeken zijn hélemaal het Woord van God, maar... 
uitdrukking van Gods wil voor óns leven van vandaag, kijk! die zijn ze als zódanig niet meer; zijn zelfs 
de tien geboden niet meer! Ik zei toch al: wij vieren toch geen sabbatten meer? Viert u nog een 
sabbatsjaar om de zeven jaar? En viert u nog een jubeljaar om de negenenveertig jaar? Nee toch? Dat 
waren óók sabbatten! 
 
     Nee, willen wij het over de wil van God voor het tegenwóórdige leven der gelovigen hebben, dan 
moeten wíj de geschriften van de apostelen opslaan. En... weet u nog van daareven? Wat hebben we 
daareven een prachtig gedeelte uit de apostolische brief gelezen! Kolossenzen 3! 't Ging over het hele 
leven, merkte u dat? We kregen allemaal een beurt: de mannen en de vrouwen en de kinderen; de vaders 
nog eens apart. Zulke hoofdstukken bestrijken het héle leven! Efeze 4 en Petrus; 1 Petrus 2 en 3. Vindt u 
nu ook niet, dat wij ter afwisseling die zondagsmorgens ook wel eens zouden kunnen voorlezen, inplaats 
van altijd maar de tien geboden? Altijd maar de tien geboden; 't zij uit Exodus 20, 't zij uit 
Deuteronomium 5, maar altijd de tien geboden! Waarom ook niet eens Kolossenzen 3, en de volgende 
zondag Efeze 4, naar een vast ritme? Daar moet de gemeente eens over nadenken, en op huisbezoek eens 
over praten met de ouderlingen. Wat dacht u daarvan? 
 
     Welnu, die goddelijke wil dan, die ons dan allen van jongsaf bekend is, die hebben we op 't oog, 
wanneer we de derde bede van 't "Onze Vader" bidden; da's duidelijk. Maar nu, wat vragen we dan? Dan 
vragen we, dat die wil, ten eerste: moge geschieden, en vervolgens: dat die wil moge geschieden op 
ààrde! Dat zijn twee belangrijke dingen. Daar willen we nu nog eens op letten. 
 
     Ten eerste: "geschiede". Broeders en zusters: Gods wil kénnen, en Gods wil dóén, dat is nog lang niet 
hetzelfde, dat weet u ook wel! Hoe vaak gebeurt het niet dat Gods wil níét gedaan wordt door 
christenen, die 'm heel best kennen? Die helemaal niet hoeven te zeggen: "Ja, ik vind het zo'n 
probleem...!" Kom kom, ze weten het bést, wat de HERE wil, maar ze hebben d'r geen zín in! En hoe 
komt dat? Dat komt, omdat het Woord van God niet de énige kracht is, die in de wereld van de mensen 
werkt! Omdat het Woord van God niet enige kracht is; dat Woord, waardoor wij allemaal de wil van 
God niet alleen kennen, maar ook worden gedróngen in het hart, in het mensenhart! Omdat het Woord 
van God -van de héílige Geest!- de énige kracht niet is! Want er zijn nog meer geesten in de wereld dan 
alleen maar de heilige Geest met Zijn engelen! Er is in deze wereld nog wat anders gaande sinds de 
opstand van Adam en Eva in het paradijs, die daardoor een deur hebben opengezet voor nog heel wat 
àndere krachten in de mensenwereld en in de mensenharten: voor de krachten van satan en zijn dúívelse 



geesten! En die moet u vooral niet onderschatten! Die hebben ook een evangelie; die weten ook de 
dingen mooi voor te stellen, als een goede, blijde boodschap! En wat heeft die satan niet een successen 
behaald! Successen: reeds bij Israël, in de oude kerk! Wat zijn daar niet een massa afvalligen gemaakt! 
Je leest iedere keer maar weer, dat de Israëlieten gingen doen wat de Kanaänieten deden! Je leest het 
zelden andersom! En dan had Israël van God nog wel zo'n pràchtige Thora ontvangen, die tot in de 
détails voorschreef: "Als je nou dat en dat en dat, en als je nou zo en zo doet, dan leef je gelukkig, veilig, 
vlak bij Mij; dan kan je niks overkomen!" En ze deden het nóg niet! Een àfval...! Het loopt van 
Richteren tot Koningen door: allemaal afval! Een drama, dat met de ballingschap eindigde, en er ís dan 
nog een kerk gered, maar 't was maar een restje! En daaruit is de Christus geboren. En toen kwàm de 
Christus, en Hij heeft Zijn apostelen gezonden, en er is weer opnieuw een kerk gesticht, en de heidenen 
zijn erbij gehaald, en hebben wij 't béter gedaan? Nee, bij de nieuw-testamentische kerk zie je 't zelfde 
drama weer! Hoe is toch de apostolische kerk ook weer begaafd geworden met een pràcht van een 
Nieuw Testament, met zulke duidelijke hoofdstukken als ik daareven heb voorgelezen, Kolossenzen 3, 
en er zijn er nog zoveel meer! Maar... wat hebben wíj er in de loop van de eeuwen van terechtgebracht? 
Onze christelijke kerk heeft het er evenmin fraai bij laten liggen! Nee...! Gods wil kénnen en Gods wil 
dóén... da's twee; da's làng niet altijd hetzelfde! Wat ís de heilige Geest ook door ons, christenen, niet 
vaak vreselijk tégen-gestaan! 
 
     En als we dat zo zeggen, broeders en zusters, dan raken we een verschrikkelijke waarheid aan, want u 
weet toch wat de Here Jezus als waarschuwing aan ons heeft nagelaten? "Die de weg wél hebben 
geweten, maar niet hebben bewandeld, die zullen met véle slagen geslagen worden!" We zullen straks 
geen complimentjes hoeven te maken door te zeggen: "Ja, Here, maar het was ook zo'n moeilijke 
situatie...!" Kom kom, kom kom! Nee, Israël wist de wil des HEREN al, en wíj dus helemaal! En als 
straks de boeken zullen opengaan, dan zal blijken wat wij als christelijke kerk met onze kennis van Gods 
goede en heilige wil in de loop van de eeuwen hebben gedààn! Ik denk, dat het te vrezen is dat dan 
menig heiden er in het oordeel beter vanaf zal komen dan menig christen, omdat het voor menig heiden 
verdraaglijker zal zijn, omdat híj de wil des HEREN lang niet zo gekend heeft als vele gedoopten, 
afvàllige gedoopten, en afvallige kínderen van gedoopten! 
 
     Laten we daarom maar oppassen, broeders en zusters, nu het voor ons nog het heden der genade is! 
Laten we die derde bede allereerst maar bidden met de hand in eigen boezem: "Uw wil geschiede, o 
Vader, door míj!" En laten we dan zó, met de hand eerst in eigen boezem, daarnà, dàn pas, ook de rest 
van deze bede bidden: "Uw wil geschiede... op ààrde!" 
 
     Op ààrde! Ja ja! op ààrde!! We denken toch zeker niet dat wij ons als bidders van de derde bede op 
een onbewoond eiland bevinden? Nou ja! wij dan, een klein kerkje heel knus bij mekaar, met nog hier 
en daar een paar gereformeerden, en als 't even kan wat vrijgemaakte mensen bij mekaar... Maar zó is 't 
niet, o nee! Wij bevinden ons temidden van een massàle wereld van medemensen, en we hebben 
tegenover die medemensen óók onze taak, en wàt een belangrijke! Kijk maar naar het bevel van de Here 
Jezus: een gebédstaak! De plícht om te bidden om de bekering van ik-weet-niet-hoeveel mensen, want 
de Here spreekt van de ààrde! "Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel, alzo ook..." Ja waar? Hier in de 
stad Schiedam? Of in Nederland, met al die gereformeerde mensen? Néé nee!! "Gelijk in de hemel, alzo 
ook op de ààr-dé!! En zo bidden we dus voor àl onze medemensen! En als ik dat zo zeg... nee, broeders 
en zusters, dan doe ik dat écht niet omdat ik nou ook eens een offertje wil brengen aan de tijdgeest, 
omdat je tegenwoordig verplicht bent om om de vier, vijf woorden het woord "medemens" of 
"medemenselijkheid" te gebruiken! Helemààl niet! Ik ben zo ouwerwets mogelijk, want ik volg heel 
gewoon het voorbeeld van zondag 49 van de Heidelbergse Catechismus, en u weet allemaal wel: die 
Catechismus, da's al een aardig oud boekje! 't Is al een eeuw of vier oud, maar daarin verneemt u dat de 
opstellers van de Catechismus in de derde bede al hebben gehoord: "Vader, geef dat wij, en àlle mensen, 
ALLE MENSEN! onze eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken 
gehoorzaam zijn." Wij, en àlle mensen! Dusse... geen apartjes, en helemaal geen knusse clubjes, en geen 
kleine lieve kerkjes met muurtjes eromheen... nee nee! "...en àl-le! mensen!" Dà's nu katholiek! 
 



     Gemeente, we horen klacht op klacht over de tegenwoordig alom schrikbarend toenemende 
goddeloosheid, onzedelijkheid, losbandigheid en misdaad, en we vinden het verschijnsel érg, bar, té bar! 
Maar voor wie is dat zo erg? Voor u en mij, die zo'n beste ouderwetse gereformeerde opvoeding hebben 
genoten? Nou ja, en ook voor onze medemensen rondom ons, hier in Nederland, en daar ook nog wel 
wat buiten? Ook, zeker ook voor díé zondigende mensen. En daarom betaamt ons zeker een dàgelijks 
aanhoudend gebed voor die mensen. Doe dat maar! Bid maar voor deze goddeloze wereld, waar we 't zo 
over eens zijn dat ze zo afglijdt. Ja, en als ze dan gelijk wordt aan Sodom, weet u wat u dan doen moet? 
Er niet alleen over kankeren, maar... d'r voor bídden, net als Abraham! Wees dan maar eens kinderen 
van Abraham! Die bàd voor Sodom! Want het is wel erg voor die mensen, maar weet u voor wie de 
toestand van vandaag het àllerergste is?? Voor God onze Vader! Dat hadden we toch gezegd: "Onze 
Vader, Die in de hémelen zijt..."? En kijk nu eens: Die zíét de wereld! Die ziet geslacht op geslacht! Die 
ziet ook die àf-val! En heeft God dààr nu z'n lieve Zoon voor gezonden, en heeft Hij dààrvoor nu Zijn 
Geest uitgestort? En heeft Hij dààrvoor nu, door die Geest, het evangelie van zijn schuldvergevende 
genade laten prediken, van stad tot stad, van land tot land...?? Overal moesten de apostelen naar toe, met 
uitgespreide armen: "Lààt u toch met God verzoenen, mensen! Lààt u met God verzoenen! De HERE 
heeft vréde gesloten met àlle mensen, tóé nou!!" En ze zijn ook hier gekomen, de evangeliedienaars; 
hele geslachten zijn hier door Geest en Woord gedoopt, in het bad des evangelies óndergedompeld! 
Daardoor heeft God zijn genadeverbond over hele werelddelen uitgespreid, als een heilig gewaad, en 
heeft Hij aan miljoenen christenen het récht gegeven, én de plicht gegeven, om Hem aan te spreken als 
"onze Vader". De HERE zei: "Je moet tegen Mij "Vader" zeggen! Niet alleen mógen, je móét tegen Mij 
zeggen: "Vader"! Maar dan moet je je natuurlijk ook als erfgenamen van het rijk Gods en van Zijn 
verbond gedragen!" 
 
     Maar ik zei 't al... ach! de nieuw-testamentische kerk heeft het er ook al niet veel beter van afgebracht 
dan de oude Hebreeuwse kerk, over wie de HERE door de laatste profeet, Maleachi, heeft geklaagd: 
"Bén Ik een Vader, wààr is dan Mijn eer??" Zó is 't vandaag: érg... voor de HÉRE! 
 
     Nee! Als ik dat woord "oordeel" en dat woord "afval" bezig, dan moet u dus niet aan verre en 
vreemde landen denken, maar dan moet u aan uw eigen land denken, en dan moet u aan uw eigen stad 
denken, en dan moet u aan uw eigen familie denken; dan moet u denken aan uw neefjes en nichtjes, en 
dan moet u denken aan uw broers en zusters, en dan moet u denken aan uw zoons en dochters, en dan 
moet u denken aan uw kleinzoons en uw kleindochters. Dàt is de afval van vandaag! 
 
     Wilt u dat ook eens meenemen alstublieft, en dat onder de aandacht hebben, wanneer u het "Onze 
Vader" bidt, en ook, als u de derde bede bidt: "Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alsook op de hele 
aarde"? En vergeet dan ook niet de woorden, waarmee de Here Jezus zo fijn de gehoorzaamheid 
beschreef, die God toch wel aan ons verdiend had: "...gelijk in de hémel... zó: hier op aarde!" 
Gehoorzaam als de engelen! Dus niet Gods wil doen met de tong een heel end uit de mond, zoals 
iemand die werken móét, maar er geen zin in heeft! Niet met een verveeld gezicht, néé!: gewíllig!, zoals 
de engelen dat doen! En getrouw, zoals de engelen dat doen! Je leest van de engelen dat ze zoveel 
zingen! "Allein Bösen singen nicht!" Goddeloze mensen zingen niet echt! 
 
     En... broeders en zusters, als u straks, onder de koffie, over deze derde bede nog eens napraat -want 
dat hoop ik toch?- brengt u dan ook gerust dat onderwerp ter sprake, waarvan ik vanavond nog niets 
gezegd heb -maar ik moet toch ook eens eindigen?- ik bedoel dít onderwerp: het lóón, dat eraan 
verbonden is, aan dat doen van Gods geboden, en het doen van Gods wil. Weet u dat Paulus 't daarover 
had in Kolossenzen 3? Ach, daar staat de Schrift toch ook zo vol van! En... ja! als reactieverschijnsel, uit 
angst voor de roomse goede-werkenleer hebben wij dat onderwerp -laten we nou maar eerlijk wezen!- 
toch wel een beetje te veel verwaarloosd! Lóón! Maar het is toch zo bijbels! Nergens! nérgens leert de 
heilige Schrift dat God een God is die Zich door Zijn kinderen laat dienen om niet, integendeel! 
Intégendeel! Psalm 19! Die zegt toch: "In 't onderhouden van Gods geboden ligt groot loon!" Een rijke 
beloning! En de Here Jezus heeft Zijn discipelen al vóór het ging gebeuren, met het oog op de 
toekomstige achteruitzettingen en verdrukkingen en vervolgingen heel in 't begin -'t staat in Matthéüs 5, 



helemaal in 't begin!- tóén al heeft de Here Jezus hen al een beetje vertroost met de woorden: "Verblijd 
u, en verheugt u, want uw LOON! is groot in de hemelen!" Dat is toch niet rooms? De Here Jezus was 
toch niet rooms? En als u de door God Zelf eerst gelegde verbonds-grondslag maar niet vergeet -we zijn 
ertoe verplicht, gewoon! we zíjn toch Gods kinderen gemààkt?- als u dààrvan uitgaat, heus, dan wordt u 
nooit rooms! Dat betekent eenvoudig, dat God een echte Vader is! Nou, en een echte vader is toch blij 
wanneer zijn kinderen zijn wil doen, nietwaar? En als ze dan eens erg hun best gedaan hebben, dan zegt 
vader: "Hier hoor, da's voor jou!" Nou, zo is God nu ook! Ja, God kan ook wel vreselijk toornen! En dat 
kunnen de afvallige christenen, de ongehoorzame kinderen van God óók ondervinden! Want, ja...! wij 
hebben nu in onze stichtelijke lectuur wel meestal die term "Gods volk, Gods volk...", en daarmee 
worden dan de gedoopten bedoeld, maar dat is niet goed! In psalm 81 wordt door God de HERE 
geklaagd over "Zijn volk", over "Gods volk": "Ach! hàd Mijn volk maar..." enzovoort. Dusse... er zijn 
ook óngehoorzame mensen onder "Gods volk"! 
 
     Mààr... al kan God vreselijk toornen, en al zal Hij dat natuurlijk tegen Zijn óngehoorzame kinderen 
straks het ergste doen, Hij kan ook zo belónen! Dat zullen de gehóórzame kinderen straks ook eens zien! 
Want God is niet gierig! God is niet karig! God is royààl! Kijk eens naar de natuur! Kijk eens naar al die 
bloesems in 't voorjaar! Die bloesems zijn lang niet allemaal nodig voor de vruchten! Maar God stalt 
Zijn gúlheid uit! Zoals die heer in de gelijkenis; die zei ook: "Over weinig ben jij getrouw geweest 
-zomaar, over een paar gulden- over veel zal ik je zetten: over steden en landen! Ga heen tot de vreugde 
uws heren!" Zó is God! Zo zal Jezus dat ook eens doen met Zijn gemeente! Die zal Hij dan het eeuwige 
leven laten beërven op deze hele wereld: de gelovigen en hun God-geheiligd zaad! En dan zal Christus 
Zijn gemeente troosten, zoals een moeder haar kind troost! Dan zal de Here Jezus Zijn gemeente 
troosten over àl haar ondervonden leed: moeilijke ziekbedden, harde levens, en vooral: vervolging om 
der gerechtigheid wil. En dan zal de Here Jezus Zijn bruid nemen, en dan zal Hij haar voorstellen aan de 
Vader, en zeggen: "Vader, hier hebt U ze!" 
 
     En dàn... dan zal God zijn: àlles in allen! Dààr gaat het om! "En God, de Vader, zal àlle tranen van 
hun ogen afwissen!" 
  
                                        Amen. 
───────────────────────────── 
Ds. C. Vonk, 9 mei 1971 
 


