
ZONDAG 11. 

 

lezen:  Jesaja   63:7-19         zingen:   Gezang   2:1 

          Maleachi  3:1                       Psalm   40:3-5 

          Matthéüs  1:18-25                  Psalm  118:7,11,14 

 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     Scheppen is geen mensenwerk. Scheppen is Goddelijk werk. Dat hebben we wel op de voorafgaande 

zondagavonden begrepen. Toen Job gevaar liep tegen Gods leiding in z'n leven in opstand te komen, 

herinnerde de HERE hem alleen maar even aan Zijn almachtig Werk in schepping en onderhouding. 

"Zeg Job, kun jíj het laten regenen en onweren?" Scheppen is Goddelijk Werk. En dat geldt nu niet 

alleen van de schepping, maar óók van de hérschepping! Van de verlossing, van de redding, van de 

zaligheid, van de zaligmàking. Dat is óók Goddelijk Werk. O zeker, daarbij wil de HERE Zich wel van 

tussenschakels bedienen, tussenschakels die in het creatuurlijk vlak liggen, evenals bij Z'n onderhouding 

en regering, Z'n vóórtgaande schepping! O zeker, God heeft het bijvoorbeeld zó besteld, dat we verlost 

worden in de weg van geloven! Dat moeten wíj doen! Gód gelooft niet, wíj moeten geloven! En God 

heeft het zó besteld, dat dat geloven ons niet komt aanwaaien, maar ons moet worden bíjgebracht, 

aangeleerd, door ménsen! Daar mag u als ouders wel goed aan denken! Van onnoemelijk veel tussen-

schakels bedient God Zich tot onze verlossing, bij Z'n herschepping. Maar wie niet aan bijziendheid 

lijdt, en zich niet blind staart op de middelen, de tussenschakels, die zal erkennen: evengoed als de 

Schepping is de hérschepping Góddelijk Werk! Dàt willen we ook vanavond niet uit het oog verliezen! 

 

      Ja, want de kans daartoe, het gevààr daarvoor is anders wel aanwezig. We spreken vanavond immers 

over de naam: Jézus. Nu, die naam is gedragen door een Jongetje, een Knaap, een Man, een Mens. Als 

de Apostelen in hun brieven de aandacht willen vestigen op Christus als historische figuur, qua mens, 

met Z'n geschiedenis, dan bedienen ze zich van dàt woord, van díé Naam: Jezus! Soms noemen ze onze 

Middelaar exprès alleen maar met díé Naam: Jezus. Wanneer wij vanavond over de Naam Jezus 

spreken, dan hebben we het dus over een Mens! En als we 't daarbij laten, en niet anders doen dan op de 

ontvangenis en geboorte, het lijden en sterven van die Mens Jezus letten, dan kunnen we misschien voor 

ons gevoel wel een gezegende avond hebben, maar dan zijn we, als 't er op aankomt, toch echt niet  

verder gekomen dan Jesulatrie, Jezusverering! En dat zal ik natuurlijk niet zonder meer totaal overboord 

zetten als waardeloos. Pas op! Pas op! Pas op! Voorzichtig! Ook hier geldt weer: verwerp het niet, er zít 

een zegen in! Maar 't kón beter! Want wie ís die Jezus? En hoe kómt Hij zo? 

 

      Broeders en zusters, het is een goede wenk van de Catechismus, als hij bóven zondag 11 tot 19 het 

opschrift zet: "Over God de Zoon". Dat herinnert ons aan onze belijdenis dat onze verlossing het Werk 

van een drie-enig God is. Wíj zijn eraan gewend geraakt om bij het woord "Heiland" aan de Here Jezus 

te denken. En dat is natuurlijk goed hoor! Als we 't maar niet uitsluitend doen! Ik wees u daar onlangs 

nog op, want "Heiland" -vooral degenen die bij de Statenvertaling zijn opgegroeid zullen zich dat 

herinneren-, "Heiland", dat woord komt ook al in het Oude Testament voor, bij de Profeten, en toen wàs 

er nog geen Here Jezus! Die historische figuur, die hier op twee benen op aarde gelopen heeft, nee, die 

was er nog niet onder Jesaja! Nee! Bijvoorbeeld: Jesaja 43: "...Want Ik ben Jahwe -de HERE-, uw God, 

de Heilige Israëls, uw Heiland...". Làng vóór Bethlehem en Golgotha was er al een aanvang gemaakt 

met de verlossing van ons menselijk geslacht! Door wie?? Door God! Die verlossing begint al in het 

Paradijs! Aanstonds na de opstand greep Gód al ontfermend in. Laten we toch de schone moederbelofte 

niet vergeten! "Ik zal vijandschap zetten...", enzovoort, u weet het wel. De moederbelofte is als een 

bloemknop die allengs meer zwelt, en dàn pas ontluikt. En ziet u maar, hoe dan allengs de verlossing het 

Werk blijkt te zijn van Gód, Goddrie-enig! Wij zijn er óók zo aan gewend geraakt om, als we het over 



het zenden van de Zoon door de Vader hebben, te denken aan het Nieuwe Testament! Aan Jezus' 

ontvangenis en geboorte, en optreden als Zaligmaker, en aan dat kruis! Wel goed, maar laten we toch 

bedenken, dat ook onder het Oúde Testament al meermalen sprake is van een zéndende Vader, en van 

een gezondén Zoon! Al worden dan die woorden zó nog niet gebruikt, maar de zààk is er wel! Ik heb het 

oog op die geschiedenissen, waarin we lezen over de zogenaamde "Engel van Jahwe" -de Engel des 

HEREN-, of "Engel des Verbonds", of "Engel des Aangezichts". Dankzij Maleachi 3 staat het voor ons 

vast, dat die Engel des HEREN niemand anders geweest is dan Gods Zoon! God, ja, nee, Gods Zóón, 

Die later Mens zou worden. Zo is Hij in de dagen van Abraham, van Mozes, van Jozua, van Gideon, 

enzovoort, enzovoort, toch ook wel een tot verlossing Uitgezondene. Het Hebreeuwse woord voor 

"Engel" betekent ook maar eenvoudig "uitgezondene, bode, ordonnans, gezant", hoewel die Engel des 

HEREN dan toch meteen ook weer Zelf God is! Hij gebiedt het uittrekken van de sandalen, want de 

grond is heilig. En Hij laat Zich ook Goddelijke eer toebrengen, zonder tegenspreken. Gideon brengt 

Hem een offer! En in dat offer stijgt Hij naar de Hemel terug. Zó is het onder het Oude Testament al 

gegaan! Dan, dàn is daar al een duidelijke openbaring van het Werk der Verlossing, als een Werk van de 

vólle Drie-eenheid Gods, als we 't maar zíén willen! Jesaja 63 sprak daareven hier al van, gaf een 

terugblik, en zei: "God was Israëls Vader", maar ook: "God had herhaaldelijk gezónden Zijn Engel des 

Aangezichts, tot Israëls verlossing". 't Waren toch Zijn kinderen! Dat is de Vader, dat is de Gezondene, 

de Zoon, en God had door Zijn Heilige Geest aan zulke herders als Mozes een wijs hart gegeven om 

Israël te weiden en te leiden. Gód verlost! 

 

      Trouwens, als we 't hebben over Verlossing als Góddelijk Werk, dat reeds onder de bedeling van het 

Oude Testament plaats had, dan behoeven we ons niet eens te beperken tot zulke geschiedenissen als 

die, waarbij de Engel des HEREN dan vooral optrad bij de uitleiding uit Egypte en de reis door de 

woestijn -de Engel was in de wolk-, de tocht door de Jordaan, en de intocht in Kanaän, toen de Engel 

verscheen als Vorst van het Leger van Jahwe aan Jozua. Maar er is meer! Wat dacht u bijvoorbeeld van 

het herhaaldelijk gebeurde bij Israëls altaren, wanneer daarop het bloed van de offerdieren werd ge-

plengd? Zeker, dan bediende God Zich wel van velerlei symboliek. Ik heb daar bij allerlei gelegenheden 

genoeg over gezegd, dus daar kan ik vanavond kort over zijn. Maar dat was toch een symboliek, die 

voor Israël wel terdége reëel het Evangelie van de vergeving van zonden predikte, en verzegelde zelfs! 

Reële vergeving gaf, werkelijke vergeving! Leest u 't maar na in wat heet de Offerthora, Leviticus 1 tot 

7; dat is de Offerthora, en hoe vaak staat het er nu niet: "En dan komt die man met dat en dat offer, en 

het zal hem vergeven worden."? Dat is toch wààr wat daar staat? "Hoe dat kon??", hoor ik dan iemand 

vragen, die immers bedenkt wat Petrus zei voor de Joodse raad: "dat er geen zondenvergeving bij God 

is, buiten Christus óm". Hoe dat kon? Wel, nu moet u eens goed nadenken! Omdat tóén al voor Gods 

Oog, voor Gods Aangezicht, het Godslam stond, waarvan de Schrift in Openbaring 13 zeggen zal, dat 

Het geslacht was vóór de grondlegging der wereld. En die grondlegging der wereld, dat is niet de 

schepping, dat is Hóreb! Dat heb ik ook vaak genoeg gezegd. Geslacht vóór de grondlegging der wereld, 

dat wil zeggen: geslacht vóór Horeb, met z'n schaduwachtige offerdienst. Altijd heeft vanaf de 

moederbelofte voor Gods Aangezicht gestaan: dat geslachte Lam! 

 

      Laten we zó het Oude Testament eens lezen. Dan zijn we op de júíste wijze voorbereid om in de 

geschiedenis van de ménswording van Gods Zoon de gànse, de volkómen Goddelijke Drie-eenheid 

verlossend aan het werk te zien. Lees zó eens Matthéüs 1, en lees zó eens Lucas 2. De Apostel Johannes 

heeft in z'n Evangelie, in hoofdstuk 3, boven de aankondiging van Christus' ontvangenis te Nazareth, en 

boven de geboorte van Christus te Bethlehem dít opschrift voor ons geschreven: "Alzó lief heeft God 

-de Vader- de wereld gehad, dat Hij Z'n eniggeboren Zoon gezonden heeft...". Of denk anders eens aan 

dat woord van Paulus, in dat pràchtige slot van Romeinen 8, als hij daar een elléndige wereld heeft 

beschreven, maar hij eindigt: "Die ook Z'n eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons 

allen overgegeven...". Jezus is een Geschenk! Ja, maar van wie? Hoe moet u Lucas 2 lezen? Als een los 

inlegvelletje? Het komt niet uit de lucht vallen! Wie had daar voor gezorgd, dat in de schoot van Maria 

een kindje ontvangen was? De Heilige Geest! Lucas 1. En wie had er voor gezorgd, dat héél het grote 

wereldgebeuren van die dagen, het grote en het kleine, Augustus de keizer, en Quirinius de stadhouder 

incluis, en het hele Joodse leven, dat het er allemaal toe leidde, dat de Messias te Nazareth ontvangen 



werd, maar níét geboren? Nee! Te Bethlehem geboren, in de stad Davids! Dat had toch de Vaderhand 

Gods allemaal door wijze voorzienigheid voortgaand scheppend zo geregeld? De Vader, de Heilige 

Geest, en dan is het Gods Zóón, jazeker, Die daar als mensenkind geboren wordt, en als Hij besneden 

wordt de naam Jezus ontvangt. Jezus, dezelfde naam als in het Oude Testament Jozua, de bijnaam, de 

lievelingsnaam die Mozes aan z'n opvolger gegeven had. Want eigenlijk heette die jonge man: Hosea, de 

zoon van Nun. Hosea, een naam die óók al betekende: verlossing; Hosea:verlossing! Maar met een 

kleine, leuke wijziging, een woordspeling, maakte Mozes daarvan: Jo-sjua. Dat liet toen horen, dat de 

verlossing kwam van "Jeho", van Jahwe, van de HERE, van God! Jo-sjua, vandaar dat iedereen in Israël 

direct de betekenis begreep van de naam van het kindje van Maria! Jezus, vergriekst, maar iedereen wist 

het wel, dat wilde zeggen: "De Here geeft uitkomst, verlossing, redding, úítkomst!" Is dat niet meteen 

gebleken in de verhouding tussen de maagd -hoe oud zal ze geweest zijn?- het meisje Maria, en Jozef, 

met wie ze verloofd was? Op kiese wijze worden we daarover ingelicht in Matthéüs 1, en Lucas 1. Want 

in beide verhalen lezen we, dat de Engel zowel tot Maria als tot Jozef sprak, dat het jongetje de naam 

Jezus zou moeten dragen. Dat vernamen ze elk, onafhankelijk van elkaar. En in de moeilijke dagen voor 

Jozef, en voor Maria, toen er juist in het hart van deze oprechte, reine man wel argwaan móést rijzen, 

toen heeft de naam Jezus uitkomst gegeven. Stel u immers even voor, dat tot de één deze naam, en tot de 

ànder die naam genoemd zou zijn; twee verschíllende namen! Dan had het niet geklopt, en dan was er 

een breuk gevolgd. Maar nu was er volkomen overeenstemming tussen die twee; beiden hadden uit 

Engelenmond dezelfde naam vernomen: de naam Jezus. En enkel díé naam heeft toen al in het bezorgde, 

liefhebbende, maar bezorgde hart van Jozef onmiddellijk de vrede doen weerkeren. En die naam heeft 

toen ook de eer van Maria als onberispelijk, rein meisje, beschermd en gered. 'n Uitkomst!. 

 

      Overigens heeft de Engel aan Jozef over die naam Jezus nog meer gezegd! "Jezus", zo zou het 

Zoontje van Maria moeten heten, want Hij zou Zijn volk redden, verlossen, van hun zónden! Dat lezen 

we al in Matthéüs 1. En dat lezen we dan het hele Nieuwe Testament dóór! Christus ontvangt daarin dan 

keer op keer de Naam "Sotèr". Da's eigenlijk toen een vorstelijke titel geweest. Keizer Augustus heette 

zo, omdat hij als een echte vredevorst geregeerd heeft, oorlogen tot een minimum beperkt heeft, en 

gezorgd heeft dat z'n onderdanen vréde hadden, zaken konden doen, welvaart hadden, verdienden! 

Oorlog betaalt niet, vrede wel! Daarom "Sotèr", en diezelfde vorstelijke titel wordt nu aan Christus 

herhaaldelijk gegeven in het Nieuwe Testament. Jezus Christus Sotèr! En de vrúcht van Zijn optreden 

als Sotèr wordt dan genoemd met een woord, waarvan u ook al hoort dat het er precies op lijkt: 

"sotéria": verlossing, heil, uitkomst, geluk, welvaart, noem maar op, alles wat daaromheen ligt. 

 

      Zie, Gemeente, dat is dus de klare taal der geschiedenis van Jezus. Van die Naam, en van Z'n 

ontvangenis, en van Z'n geboorte, en van Z'n lijden en sterven als Gods Offerlam. Door de Vàder 

gezonden en afgestaan, en door de Géést geheiligd, gebracht in Maria, en toen het Kindje geboren was: 

beschermd, en bekwaamd, en wíjs gemaakt! En dat Offerlam ìs dan niemand anders dan Gods Zoon, 

gezónden door de Vader, gewérkt door de Geest, en het is: Gods Zoon, het is: de Logos van Johannes 1. 

Het is het Woord Dat al deel nam aan de schepping, en Dat ook al, zo nu en dan, onder het Oude 

Testament tijdelijk als Man verscheen, als Engel van de HERE, onder Israël, maar dat nú permanent 

Mens wordt, permanent Man wordt. Ja! Die Màn is momenteel hierboven in de Hemel, en Die draagt 

daar in de Hemel der heerlijkheid op het ogenblik ook een Naam. Die oude Naam: Jezus! Er is maar één 

Man in de Hemel, één Mens: da's Jezus! En van die Jezus schrijft Paulus dit: "Opdat in de naam van 

Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de Hemel zijn -dat zijn de Engelen-, en die op de aarde 

zijn -dat zijn wíj, mensen die leven-, en die onder de aarde zijn -dat zijn de doden, maar die straks zullen 

worden opgewekt-, en àlle tong zou belijden: "Jezus is Heer, tot heerlijkheid Gods, des Vaders". 

 

      Nu, Gemeente, u ziet het wel. En zeg nu zelf eens: mogen we nu niet tot een conclusie komen? 

Mogen we nu niet zeggen dat alleen al de nààm Jezus, als je hem goed bij het licht van de Schrift uitlegt, 

het klààrste bewijs is, dat onze verlossing geen mensenwerk is, maar Góddelijk Werk?! Werk van 

Vader, Zoon en Geest? Of als u die volgorde zó wilt: Werk van Vader, Geest en Zoon? Me dunkt: die 

conclusie mag ik nu toch zeker wel trekken! Púúr Goddelijk Werk! Werk van God Drie-enig! En... die 

conclusie had nu toch voor ons als Christenheid, als Christenheid van alle eeuwen toch zó vast moeten 



staan, zo vast moeten staan als een húís! Dat verlossen Góddelijk Werk is! En dat de Naam "Verlosser" 

niet zo maar aan iedereen toekomt, aan Jan, Piet of Klaas, en ook niet aan een paar extra heilige mensen, 

en ook niet gedééltelijk aan een paar mensen, maar énkel en alléén aan Jezus, de Gave van de Vader, de 

Zoon Zelf, en een Geheiligde, een Bekwaamde door de Heilige Geest: een Cadeau aan de mensheid, van 

Gód-drie-enig! Dat had toch onder ons als Christenen als een pààl boven water moeten staan, waar 

niemand met z'n vingers aan kwam! 

 

      En toch is het zó níét gegaan! Nauwelijks was de Here Jezus, de Zoon van God, weer naar de Hemel 

teruggegaan, of er zijn mensen opgestaan     -niet onder de Joden! nee, maar onder de Christenen- die 

hebben gezegd: "Nu alles goed en wel, o ja zeker, Jezus is wel de Messias, de beloofde Messias, dat nu 

wel, Hij is wel de beloofde Zaligmaker, maar als een heiden óók Christen wil worden, dan moet hij éérst 

Jood worden! Hij mag wel Christen worden, maar hij moet éérst Jood worden, en hij moet éérst al de 

geboden en inzettingen van de Thora van  Mozes onderhouden, en anders is het niets met hem gedaan. 

Dus éérst dit en dat en dat, en dàn heeft hij deel aan Jezus!". 

 

      Hoort u het? Pàs is de Here naar de Hemel, of daar komt het contra-evangelie van het 

"ja-maar-éérst!". Dan komt het à priori van het "ja-maar-éérst!", en het kan niet schelen wat, dit of dat of 

dat; toen was het dan de Thora van Mozes. U weet het wel: dat is de kwestie van Handelingen 15. En 

gelukkig is de Kerk tóén nog eensgezind geweest! Alle Apostelen en àlle oudsten van Jeruzalem zijn 

tóén gelukkig nog eensgezind geweest, en ze hebben gezegd: "Nee nee, geen sprake van! Fout!! 

Helemaal verkeerd! Dàt is een onbetamelijk juk, om dàt als een barrière, om dàt als een slagboom, om 

dàt als een tol tussen het hart van een mens, en Jezus de Zaligmaker in te schuiven!". Maar het heeft niet 

gehólpen! Niet definitíéf geholpen! Hoewel, als de Apostel Paulus zich in z'n brieven tegen één 

dwaalleer krachtig verzet heeft, dan is het toch wel déze geweest! Die van de bekende, ja berúchte 

Judaïsten! En dat is geen woord van theologen, dat staat in de Bijbel, in Galaten 2. Judaïsten, dat zijn 

Christenen -dat zijn geen Jóden, en geen héídenen- dat zijn Christenen, die zeggen tegen die heidenen 

daar: "Je moet je als Jood aanstellen, je moet ook als Jood gaan leven, anders is het met jou niks 

gedaan!" Wat hééft de Apostel Paulus vurig geijverd voor het onvoorwààrdelijke, voor het volmààkte, 

en voor het énige Zaligmakerschap van Jezus; vúrig geijverd! Hij heeft dat réín willen houden; hij heeft 

het zonder barrière willen houden! Maar het heeft niet geholpen! 

 

      Het heeft níét geholpen. Alsof àl die brieven van Paulus nóóit waren geschreven heeft de 

Middeleeuwse Kerk -en daar komen wij uit voort, ik spreek niet uit de hoogte!- heeft de Middeleeuwse 

Kerk, hebben wíj als Kerk de harten van onze medebroeders en -zusters toch maar lelijk bezwaard met 

een juk! Wéér met dat vervloekte "ja-maar-éérst!". Ik weet wat ik zeg, als ik spreek van "vervlóékt", 

want het staat in Galaten 1! Dat contra-evangelie, dat is vervlóékt! Hoort u het góéd? Begríjpt u het 

goed? En wéét het wel: om de belijdenis dat Jezus de énige Zaligmaker was, en dat Hij de volkómen 

Zaligmaker was, daarom zijn bróéders door bróéders naar de brandstapel gestuurd! En niet alleen 

mensen zoals u en ik, die we vandaag nog betreuren: Jan de Bakker, maar bijvoorbeeld ook de 

biechtvader van keizer Karel de Vijfde! Die man zat aan het sterfbed van de keizer, en die keizer kon 

maar niet tot rust komen, zoals wij nog zeggen: tot ruimte komen, en toen heeft die biechtvader niet 

anders geweten dan te zeggen: "Nu, keizer, vertrouw dan maar op Jezus, want Die is toch een volkomen 

Zaligmaker?" En laten ze dat nu in het vertrek daarnaast hebben gehoord, en dat heeft hem een Kerkelijk 

proces gekost, en hij kon opgestuurd worden naar Rome, en ze hebben níét meer van hem gehoord! Dat 

is er óók nog! Bróéders hebben bróéders àfgemaakt, omdat ze beleden: "Jezus is een volkómen Zaligma-

ker!". 

 

      Toen het gewóne, heel gewóne Evangelie van Jezus als de énige en genoegzame Zaligmaker 

gehoord werd in die tijd, toen klonk dat bij een hoop mensen zó vreemd in de oren, dat ze schrokken! U 

vindt dat nu wel gewoon, maar de mensen van díé tijd zijn daarvan geschrókken! Die hebben gevoeld: 

"Ja ja, maar dan wordt het allemaal anders!". Die hebben gevoeld: "Ja, maar dat is een bóm in het 

ingewand van de aarde! Dat is méér dan een bom; dat is dynamiet onder de Kerk!" Luther zei :"De Here 

Jezus is een volkómen Zaligmaker, niet voor zónden, maar voor àl onze zonden!". En toen hij dus zei: 



"Dan is er dus geen vagevuur, want dat hebben we niet nodig, dan is er geen vagevuur waar we nog eens 

voor onze zonden moeten betalen, moeten worden gebrand!". En toen, ja toen leefde Luthers Moeder 

nog, en toen dat goeie mens hoorde "...dat Maarten nou ook al niet meer geloofde dat er een vagevuur 

was...", toen kreeg het goeie mens een flauwte van de schrik! Dat is het échte Kerkelijke conservatisme, 

dat zich vastgehouden heeft aan dat dúívelse, aan dat vervlóékte: "ja-maar-éérst!" 

 

      De Kerkhervorming is numeriek mislukt, trouwens, alle reformaties mislukken, numeriek! De 

mééste Christenen zijn onder het juk gebleven! Daar denkt u toch wel om? De paus is geen heiden, die 

draagt de Dóóp van u en van mij, want er is maar één Doop! En nu moeten we ons daar níét over 

verbazen! Want ik heb hem nog niet genoemd, maar ik ga met hem eindigen: de satan is er óók nog! En 

díé heeft die Kerkhervorming natuurlijk als een verschrikkelijke tegenslag ondervonden, 

vanzelfsprekend! Dat Jezus voor onze zonden gestorven is, dat Gods Zoon, Mens geworden zijnde, als 

Jezus aan het kruis gehangen heeft, en gestorven is voor onze zonden, dàt kon hij niet meer ongedaan 

maken, want dat is gebeurd, dat is een waarachtig feit! En toen hield hij dus maar één pijl over op z'n 

boog: dít, déze pijl: van nú af aan àlles doen om te maken dat de mensen dàt dan tenminste maar niet 

geloven: dat het Verlossingswerk van Jezus àf is! Dat het immers Góddelijk is! Dat het volkómen is! 

Dat er niets bij hóéft, maar dat er ook niets bij màg! Want het is: Gód-de-lijk! Ja, dat heeft Paulus 

durven handhaven, maar dat heeft hij moeten weten! Wat is hem dat kwàlijk genomen! Dààrom is 

Paulus al uitgemaakt voor een lichtzinnig mannetje! En dat ìs zo, als je 't van de kant van de duivel 

bekijkt: die preekt altijd véél zwaarder! Die preekt altijd en eeuwig over dít thema: "Jezus? Wat zegt u? 

Jezus? Jezus, nou ja, goed, maar éérst...!" De dúível kan een Evangelie zonder tol niet úítstaan; let er 

maar eens op! Al die sekten hebben àllemaal dat verdoemelijke, en dat vervlóékte à priori: 

"ja-maar-éérst!". De één zegt het zus, en de ander zegt het zó, maar 't is allemaal dezelfde muziek! 

 

      Maar ú hebt het vanavond gehoord, waaraan u zich te houden hebt, Gemeente: er is ons niets anders 

te doen overgebleven, dan ons maar te laten vàllen voor rekening van het Werk van de vólle Drie-

eenheid in Jezus; Hij is Hààr Geschenk! Hebt u 't goed gehóórd? Laat dat nóóit toe, laat dat nóóit toe, 

dat er condities worden gesteld, ingeschoven, waaraan een mens zou moeten voldoen vóór en aleer hij 

zich op Jezus, en Díé gekruisigd, zou mogen verlaten, zou mogen laten vallen; laat dàt in Godsnaam 

nóóit toe! Want dan beledigt u niet maar een Méns, een Jóngen, een Knààp, een Màn, een Man Die nu 

hier boven gezeten is in Hemelse Heerlijkheid, maar dan beledigt u Gód! Dan beledigt u God drie-enig! 

Want verlossen, redden, úítkomst geven, uitkomsten tegen de dóód, ja, tegen de ééuwige dood, 

zàligmaken, ja, hélemaal zaligmaken: dat is geen ménsenwerk, dat is Góddelijk Werk! Dààrom: "Gij zijt 

mijn Gód, ú zal ik loven!" 

  

                                   Amen.      

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 7 november 1971 

 


