
ZONDAG 17. 

 

Lezen:    Johannes  1 :19-20      zingen:   Psalm  21:1,4 

          Johannes  1 :14                   Psalm 118:11-13 

          Johannes  19:32-35                Psalm  98:4 

          Johannes  20:24-29 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     Er is een tijd geweest, dat er onder de Christenen niet getwijfeld werd aan de feitelijkheid van de 

Opstanding van onze Zaligmaker uit het graf. Dat kunt u nog goed zien aan onze Catechismus. Wat was 

het immers maar een klein zondagsafdelinkje, dat we daareven samen lazen: zondag 17. Daarin komt 

duidelijk uit, in welke tíjd de Heidelberger Catechismus is ontstaan: in de zestiende eeuw, in de eeuw 

van de Kerkhervorming, van de strijd tussen Rome en Reformatie. Nu mag die strijd nóg zo heftig zijn 

geweest -iedereen weet er wel wat van- maar aan beide zijden van het toenmalige front werd geloofd, 

dat de Here Jezus waarlijk uit de doden was opgestaan. Daar werd noch door de Roomsen, noch door de 

Protestanten een vraagteken achter gezet. 

 

      Helaas is dat in later eeuw wél gebeurd. Ook bij ons in Nederland. 't Is zó gegaan: In de vorige eeuw 

zijn de oorspronkelijke Gereformeerde Kerken, Gemeenten zoals wij, onder Koning Willem I 

omgesmolten tot één blok, tot één Nederlands Hervormd Genootschap. Daarna is dat ene Genootschap 

van karakter veranderd, tot een Kerkgenootschap gemaakt, waarin leervrijheid toegelaten was. Daarvan 

is toen vooral gebruik gemaakt door de zogenaamde "modernen". Al een precieus iets, als je jezelf 

"modern" noemt! En die "modernen" hebben aan het Paaswonder niet wensen te geloven. Die 

verklaarden hem dan op een andere manier, waar we 't nu niet over hoeven te hebben. En tóch bleven ze 

lid van dat Nederlands Hervormde Kerkgenootschap. Zelfs predikant daarin. Ze hadden dan ook op het 

zogenaamde "Pasen" niets te vertellen, maar och, u ziet hoe 't gegaan is: er vieren zo veel mensen Pasen! 

Hoe dan? Wel, ze gaan een paar dagen uit, zoals ze nu zondag vieren. Die houden een vrije dag! En dat 

is toen een van dé redenen geweest waarom velen dat Genootschap de rug hebben toegekeerd. Eerst de 

Afgescheidenen -in 1834-, daarna de Dolerenden -in 1886-: twee bewegingen, die in 1892 

samengevloeid zijn, en die zich toen weer getooid hebben met de immers vacante titel "Gereformeerde 

Kerken", de vanouds gedragen titel hier. 

 

      En nu zou u zeker denken, dat alles weer teruggekeerd was naar het goede oude. Ook onder andere 

voor wat betreft de heilsfeiten: geen vrijzinnigheid meer die dat heilsfeit van de Opstanding des Heren 

in twijfel trok. Jaha! Dàt had u gedacht! Ook dwaalleer heeft haar logica, die om consequentie róépt! 

Wie vandaag zegt, dat hij dit of dat niet gelooft van de Heilige Schrift, dat het waar gebeurd is wat er 

staat, 't kan niet schelen wat! die komt óók bij Pasen terecht! Wie vandaag bijvoorbeeld zegt niet te 

geloven dat er ooit een echte Adam is geweest, een echte màn, de eerste mens, uit wie het hele 

menselijke geslacht is voortgekomen, en door wiens opstand tegen God dat menselijke geslacht 

verdoemenswaardig is geworden -dat geloven wij toch, nietwaar? dat staat toch gewoon in de Bijbel?-, 

maar wie dat niet gelooft vandaag, ja!, die zal  dan toch morgen of overmorgen antwoord moeten geven 

op de vraag hoe hij dan ààn wil, bijvoorbeeld met dít woord uit 1 Corinthe 15 -nu moet u goed letten op 

die parallellie bij Paulus- dít woord uit 1 Corinthe 15: "...Want dewijl de dóód er is door een mens, zo is 

ook de Opstanding der doden er door een Mens, want evenals in Adam allen stérven, zo zullen ook in 

Christus allen lévendgemaakt worden." Of, om nog een ander vers uit 1 Corinthe 15 aan te halen: "De 

eerste mens, Adam, werd een levende ziel..." -een levend persóón, een levende méns- "...de lààtste 

Adam een levendmakende Géést". Om het hier nu maar bij te laten. 

 

      Als dat loochenen van de realiteit, van de werkelijkheid, van de wààrheid van Christus' Opstanding, 



van de échtheid daarvan als feit, ook weer in ónze dagen infiltrerend naar binnen komt, en straks onze 

kinderen, in júllie tijd, jongelúí, als je ouder bent! in Christelijke kring zich voor zal doen, zeg, zullen 

jullie je dan niet te veel verbazen? Ik zei het toch al: ook dwaalleer heeft haar logica! Dat bewijst de 

geschiedenis! Reeds in de dagen van de Apostelen hebben de Christenen te doen gekregen met mensen 

die zich, ja! aanvànkelijk wel interesseerden voor dat Evangelie. "'t Was zo serieus, en het maakte de 

mensen zo netjes, en zíj waren ook wel wat fatsoenlijk...", maar 't waren toch mensen die na verloop van 

tijd zich ontpopten als gevaarlijke tegensprekers van het Evangelie, omdat ze namelijk beweerden dat 

toch "tsja!, wat die Apostelen zeiden, nou wel aardig was hoor! en het was ook wel goed, de mensen 

werden er moreel beter van, maarre... dat je die verhalen die ze deden over het lijden en sterven en het 

opstaan van de Messias, van de Christus, dat je díé nou niet zo gewóón, zo plàt, zo écht opvatten moest 

als een eh... gewoon níéuwsbericht, zal ik maar zeggen. Nee, maar dat je dat wel accepteren kon, maar 

dat je dat dan eerst vergééstelijken moest! Dat je dat dan eerst op een hóger niveau brengen moest!" 

"Dat sterven van Christus was...", zo redeneerde men dan, "... niet écht geschied, maar in een àndere 

realiteit, ziet u?" En dientengevolge was ook Zijn opstanding niet eh... niet geschied in de realiteit 

waarin wíj nu elke dag leven, zoals je hier zo'n stuk hout vasthoudt, niet in zó'n realiteit, maar in een 

visionáíre realiteit, in een schíjnbare realiteit, zoals Plato daarvan gesproken had, en de hele Griekse 

wereld wist dat wel! "Je had de tastbare dingen, en dàt was wat mindererangs! Bijvoorbeeld iemand die 

een vak uitoefende, een werkman, was mindererangs, maar als je met je hóófd bezig was, dan was dàt 

toch eigenlijk de wàre realiteit! Kijk, en dààr was dat nou in gebeurd, niet in die tàstbare realiteit, maar 

in de hógere realiteit! Dat hebben de Apostelen zich toch echt verbééld, ach, en daar waren ze wel te 

goeder trouw in hoor! Maar 't waren zulke eenvoudige mensen; 't waren immers vissersmensen, ze 

hebben het zich toch écht verbééld!" 

 

      Gemeente! Wat moeten wij toch dankbaar zijn dat de Christenheid als zodanig deze léúgen, die zich 

als wijsheid voordeed, onmiddellijk heeft doorzien! We weten uit een van de brieven van Ignatius van 

Antiochië -u weet wel: die man is nog een discipel geweest, een leerling, van onze Apostel Johannes- 

we weten uit een van de brieven van Ignatius, dat de Apostel Johannes juist tegen díé dwaalleer z'n 

brieven en z'n Evangelieboek geschreven heeft. Dus dan kunnen we 't volgende constateren: dat de 

Apostel Johannes dààrom al in de proloog, in de inleiding van zijn Evangelieboek schreef: "En wij 

hebben Zijn Heerlijkheid aanschóúwd...!!". "Wij!" Wie waren die "wij"? Nou, híj, en zijn 

mede-apostelen, collega's-ooggetuigen! Zó moet u dat Johannes 1 vers 14 dan lezen, de inzet! En dan 

komt daarna een heel boek; er is géén van de Evangelisten die zó de nadruk legt op het écht-Menszijn 

van de Here Jezus als Johannes; en hij begínt met: Christus' Godheid. Maar dan is er geen Evangelist die 

zó in kleine dingetjes vertelt, dat de Here Jezus een echt Mens was. Bijvoorbeeld: 's middags om een uur 

of twaalf zat Hij bij de bron: békaf, én een dorst...!  Dàt vind je nu bij Johannes! En dan gaat dat boek 

verder, en dan vertelt Johannes in hoofdstuk 19 dat verhaal van die soldaat, die de Zijde van de Here 

Jezus doorstak met een speer, en dan vertelt Johannes op kiese wijze, dat hij dat zélf gezien had; hij 

betuigt het zéér uitdrukkelijk, - maar toch een tikje vaag, want hij wil zichzelf niet op de voorgrond 

stellen -, dat hij gezien had dat daar waterachtig bloed uitkwam, zoals dat gaat als je in een lijk snijdt. 't 

Bewijs, dat de Here niet schijnbaar, maar héél écht gestorven was! En het was dààrom, dat Johannes, de 

laatste Evangelist, in hoofdstuk 20 het verhaal van Thomas opnam. Bij de àndere Evangelisten vind je 

dat ook weer niet, maar Johànnes zet z'n Evangelie in met: "We hebben Zijn Heerlijkheid gezíén!" En 

Johannes eindigt ermee in Johannes 20 ook, en hij acht het nodig om dan vooral dat verhaal over 

Thomas door te geven. Aan wie?? Aan 't nàgeslacht! Opdat die het weten zullen: 't is écht gebeurd! U 

kent dat verhaal wel: de Here Jezus zei: "Thomas! Kom dan hier! Voel dan! Hier .... en hier!" En als 

Ignatius van Antiochië in zijn brief aan de Gemeente van Smyrna daarover schrijft, dan vertelt Ignatius 

erbij, dat de discipelen inderdaad van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt, en met hun vingers het 

Lichaam van de Here Jezus ook metterdaad hebben betast! Dat lees je in het Nieuwe Testament niet. 

Maar daarom kan 't toch best gebeurd zijn? Er zijn toch meer dingen gebeurd dan er beschreven zijn? 

Dat vertelt Johannes óók alweer! Zie het slot van zijn Evangelie. 

 

      En nu nog even iets uit de brieven van de Apostel Johannes. Ook daaruit klinkt ons weer dezelfde 

toon van zékerheid tegemoet. De toon van "Ik heb het met mijn eigen ogen gezíén! en ik heb het met 



mijn eigen oren gehóórd! en ik heb het met mijn eigen handen getàst!". Daar hebt u dat tasten met de 

handen! "Ik, net zo goed als mijn mede-apostelen!" Johannes schrijft dan: "Wíj!" En als de Apostel 

Johannes in zijn brieven het woord "antichrist" gebruikt, of ook wel het woord "antichristén", dan heeft 

hij bepaald díé mensen op het oog! Mensen in de Kerk, in de Christenheid! Ja, daar waren ze toen niet 

meer in, maar ze hàdden zich eventjes als Christenen voorgedaan! Maar later was gebleken, hadden ze 

getoond, dat ze 't niet echt waren; ze waren weggegaan! Dat kón zo niet, want ze hadden getoond, dat ze 

geen Christenen waren. Waardoor? Door te loochenen dat de Here Jezus hier op aarde als echt Méns 

geweest was. 

 

      Kijk! Als je dàt loochent, dàn ben je een antichrist! Zult u goed onthouden, wat dat woord 

"antichrist" betekent? Ze maken er altijd van: iemand uit Moskou, of uit Peking, en een grote Napoleon 

en zo; welnee! In de Kérk!! Onder de vroomdoenerige mensen! Hij komt eerder uit Amerika dan uit 

Rusland, denk ik! En bovendien: u moet niet aan een toekomstfiguur denken; de antichrist is er altijd al 

geweest! Hij is nooit weggeweest, en hij is er vandaag weer, en hij steekt verschríkkelijk de kop op! De 

Apostel noemt dít de geest van de antichrist, de drang, de drijverij van de antichrist: als iemand zegt dat 

Gods Zoon niet écht in het vlees gekomen is, en dat al die dingen als sterven en opstaan, dat die niet écht 

gebeurd zijn, écht! Zó echt, zoals ik nou hier dat lessenaartje vasthoud! Dàt echte! Als je dàt niet 

gelooft, dan bent u antichristelijk! 

 

      Gemeente! Laten we deze Apostolische onderwijzingen toch goed ter harte nemen! Zíjn ze niet als 

voor ónze dagen geschreven? Onze eeuw vertoont typische trekken van overeenkomst met de 

Apostolische eeuw! Bijvoorbeeld: wat betreft de misdadigheid in de wereld! Kijk maar eens naar de 

tweede helft van Romeinen 1! Dat is geschreven door Paulus vanuit Corinthe; dat was me daar wat! 

Maar deze eeuw vertoont ook sprekende trekken van overeenkomst met de eeuw van de Apostelen wat 

betreft de dwaalleer onder de Kérkmensen, in de Chrístenheid! Dat tot schíjn verklaren van féíten uit de 

Heilige Schrift! Zelfs van feiten waarmee onze verlossing onmíddellijk staat of valt: het Lijden, Sterven 

en weer Opstaan van onze Zaligmaker! Dat is toch verschríkkelijk?? Je vraagt je af hoe zoiets eigenlijk 

mógelijk is! Hoe is men toch tot zoiets gekómen?? Als je toch van Christelijken huize bent, hoe kóm je 

dan tot zoiets? Ja, dat is erg! Want... 't is familie van ons! Hoe kóm je tot zoiets? 't Kan met ons óók 

gebeuren, met onze kinderen! Dat interesseert me, die vraag: "Hoe kóm je tot zoiets?" Wat is er dan toch 

van binnen met die mensen gebéúrd, wat schéélde er dan aan?? 

 

      Ik dacht, dat de Heilige Schrift ons dienaangaande ook wel iets leerde! Dit: Wat hééft eigenlijk de 

Opstanding van onze Zaligmaker volgens de Heilige Schrift in de eerste plaats betekend? Wel, heel 

eenvoudig het tegenovergestelde van wat Zijn Lijden en Sterven heeft betekend! Opstanding is de 

andere kant van sterven en begraven worden, logisch! Nu, en waar is dat laatste dan voor nodig geweest, 

dat sterven en begraven worden? Waarom moest de Heiland dat dan ondergaan? Daar hebben we 't 

verleden week over gehad, weet u nog? Laat ik het mogen zeggen in woorden van Paulus zelf, dan varen 

we 't veiligst! Paulus schrijft in Romeinen 4, dat de Here Jezus "...is overgeleverd om onze zonden, om 

onze zónden, tot bestraffing, en zo tot bedekking, tot verzoening van... onze zónden!" Dus daartoe heeft 

God het Leven van de Here Jezus beschikbaar gesteld, om onze Plaatsvervanger te zijn, om onze zonden 

als Borg te dragen, om onze Middelaar te zijn! Nu! Dan is het toch ook duidelijk, wat de Opwekking 

van de Here Jezus is geweest? Om dat dan ook maar weer even met een woord van de Apostel Paulus te 

zeggen: hij zei eerst: "Christus is overgeleverd om onze zonden...", en toen ging hij verder: "...en Hij is 

opgewekt om onze... rechtvààrdigmaking." En als u nu even bedenkt, dat "rechtvaardigmaking" 

eenvoudig hetzelfde betekent als tegenwoordig het woord "vrijspraak", nu, dan ziet u toch de bedoeling 

van de Apostel duidelijk voor u? Het Lijden en Sterven van Christus, dat zou u kunnen vergelijken met 

het storten van een enorm groot kapitaal op de bank van de Hemelse Schuldeiser tot voldoening aan 

Gods geschonden Recht! En de Opstanding van Christus zou u kunnen vergelijken met de 

ondertekening door die Hemelse Schuldeiser, door God, van de nota, van de rekening, die aan Christus, 

als onze Plaatsvervanger, gepresenteerd was. "Wilt u voor die mensen in de plaats...?" "Ja ja!" "Nou, 

dan zult u dat en dat moeten betalen; alstublieft!" En toen die gehoorzaamheid, die gerechtigheid, dat 

kapitaal door de Middelaar betaald wàs, ja! toen heeft God Zijn Pen genomen, en onder de nota éérlijk 



geschreven: "Voldààn!" En daarom kon er, en kan er, op grond van dat Goddelijke "Voldaan!", op grond 

van Gods Opwekking van die Middelaar, op grond van Christus' Opstanding, zondevergeving 

plaatshebben, gratieverlening plaatshebben; iedere keer weer vrijspraak plaatshebben! Of, zoals de 

Bijbel dat dan noemt, gebruikmakend van een woord uit die tijden: er kon "rechtvààrdiging", of 

"rechtvaardigmàking" plaatshebben. Dat kan nu gebeuren voor een ieder, die in die eens-gekruisigde 

Christus, maar in de nú opgewekte Christus, gelooft. Gelóóft! Ja ja, dat zeg ik erbij: gelóóft! Want dat 

dóét niet iedereen! Dat deden bijvoorbeeld die mensen niet, met wie de Apostelen het in hun eeuw aan 

de stok kregen! Waaróm niet? Waaróm geloofden die lui dat niet? Wel, die mensen hadden van zonde 

en ellende geen benúl! Als je geen honger hebt, dan eet je toch niet lekker? En als je geen zonde en 

ellende voelt, wat heb je dan aan de Here Jezus? Die mensen hadden van schuld en verdoemelijkheid 

geen besef! Ja, wat dóé je dan onder de Christenen? Daar waren ze onder gekomen, omdat die 

Christenen ook tegen die excessen waren, en dat trok toen aan! Maar ze waren helemaal niet op hun 

plaats! En vandààr dat die mensen aan een gekruisigde Christus helemààl geen behoefte hadden! Dat 

vonden ze geen wijsheid! Zie maar in de eerste hoofdstukken van Paulus in z'n eerste brief aan de 

Corinthiërs! "Is dàt nou wijsheid??" En daarom hadden die mensen evenmin... -let weer op de lógica van 

de dwaalleer!- ...hadden ze evenmin behoefte aan een ópgewekte Christus! Vandààr dat die mensen van 

dat héle Evangelie van een lijdende, stervende, opgestane, en ten Hemel gevaren Christus een fabeltje 

hebben gemaakt! Als ze tóch onder de Christenen bleven, dan maakten ze er toch een fabeltje van? Een 

mythe! U weet, dat de Apostel Petrus dat woord "mythe", dat je tegenwoordig in polulair-theologische 

verhandelingen keer op keer tegenkomt, dat de Apostel Petrus dat woord al gebezigd heeft! -2 Petrus 2-, 

als hij daar immers schrijft: "Wíj..." Wéér dat "wíj!" Wie is dat? Dat is hijzelf, met z'n collega-apostelen, 

"...wij zijn geen kunstig verdichte mythen nagevolgd...". "Mythen", 't stààt er! En staat het niet als voor 

ónze dagen geschreven, broeders en zusters?! Nu opnieuw van die Bijbelse feiten, fícties worden 

gemaakt! Verzínsels worden gemaakt! Mythen worden gemaakt! Die dan zogenaamd 

"ont-my-tho-lo-gi-seerd" moeten worden door eh... de héren theológen en filosófen! 

 

      Ach nee, ach nee, ik vrees dat de díépste oorzaak ook in ónze dagen weer is: verkoeling van de 

liefde! Dit: dat men geen Zaligmaker nodig heeft, van nóde heeft! Dat men geen rechtvaardigmaking, 

geen schuldvergiffenis, geen vrijspraak nódig heeft, dat men zich geen zóndaar acht, tegenover een 

heilig God! Dat zeg ik ook met het oog op het volgende; ik kom nu tot m'n tweede gedachte. 

 

      Want volgens de prediking van de Apostelen was het eenvoudig zó -zoals wij dat nu ook elke 

zondag belijden- dat iedere zondaar, die in het Evangelie van die gekruisigde en weer opgestane 

Christus geloofde, en die daardoor met blijdschap de vergiffenis aannam, volgens de Apostelen was het 

dan zó, dat zo iemand meteen ook uit datzelfde geloof, waarmee hij die gekruisigde en opgestane 

Christus aannam, dat die uit datzélfde geloof dan ook weer voortbracht déze vrucht, dat hij zei: "Ja, 

maar dan doe ik het nooit meer, natuurlijk, dat van vroeger! Daar breek ik nou mee, met m'n verleden, 

met dat heidense verleden, of ook met dat Joods-farizeese verleden..." -wat het ook geweest was- "...ja, 

natuurlijk! Daar bréék ik mee, anders zou ik, om zo te zeggen, de Here Jezus voor de tweede maal aan 

het kruis laten nagelen!" Leest u 't maar na! Waar het Evangelie van de zondevergeving bij de mensen 

kwam, gelovig en blij aangenomen werd, daar veranderde meteen het leven bij die mensen, en dat is nu 

nóg zo! U hebt dat toch ook wel eens horen vertellen op zendingsavonden, weet u wel? als er dia's 

werden vertoond, dat typerende, dat er bijvoorbeeld werd verteld: "Als die heidenen Christenen worden, 

dan vragen ze om zéép!" Da's dan nieuw! Paulus hoor je spreken van "nieuwigheid des levens", 

Romeinen 6. Waardoor dus? Wel, doordat Chrístus in het leven van die mensen kwam, daar een kràcht 

in werd; omdat Chrístus in het leven van die mensen de léíding kreeg; die mensen werden anders, die 

hielden op met die smerige afgoderij, en die hielden op met roven en stelen, en die hielden óp met 

smulpartijen en drinkgelagen! Die mensen werden ànders, omdat de Geest en het Woord van Christus, 

van de lé-ven-de Christus die mensen ook levend maakte, want u weet hoe Paulus daarover schrijft. Hij 

zei: "Toen jullie héídenen waren, toen waren jullie dóód!" Dat betekent niet dat ze op het kerkhof lagen, 

nee, ze liepen op twee benen, en ze dronken, en ze aten en ze zwierden en ze maakten feest, en tóch zei 

Paulus: "En toen waren jullie dóde heidenen, of dóde farizeeën!!" Maar toen ze in Chrístus waren gaan 

geloven, toen waren die mensen lévend geworden. U weet wat dat is; dat noemt Paulus in Efeze 4: het 



leven Góds! Dat is nu niet dat de mensen opgestaan zijn, en dat is nog niet dat we onsterfelijk geworden 

zijn, nee, maar dat we weer gaan vertonen het Beeld van de Here Jezus: geen kwààd doen, maar góéd 

doen, en dààr je element in hebben! 

 

      Maar... -alweer- dààr hebben nu die mensen, met wie de Apostelen het in hun dagen aan de stok 

gehad hebben, helemaal geen behóéfte aan gehad! Die maakten van het Evangelie een filosofie! En daar 

moet u eens op letten, als ik nu verder ga, hoe dat lijkt op de tegenwoordige trek in de nieuwe theologie, 

die ideeën die over ons komen, en die meest van Amerikaanse afkomst zijn. En daar... daar maakt men 

ook van het geloof een..."philosophy", een filosofie; een "philosophy"! Dan moet u maar eens kijken 

naar Paulus' brief aan de Colossenzen; ik bedoel nu vooral Colossenzen 2. Die lui, met wie de Apostel 

het aan de stok kreeg -eerst niet, maar het werd hoe langer hoe duidelijker- die lui, die verbeeldden zich, 

dat zij zichzélf wel brengen konden tot het "plíroma", tot de volmaaktheid! Dat was ook zo'n 

modewoord: "plíroma"! Modewoorden heb je tegenwoordig ook, nietwaar? Pas-t-er voor op, hoor!, 

want er komt vaak een lelijke geest met mee! Maar dat had je toen ook! Het "plíroma", de volmaaktheid, 

daar konden zij toch zélf wel voor zorgen, door ascese? Ook een zuiver Grieks modewoord, dat wil 

zeggen: "door onthouding van de dít, en door onthouding van de dàt!" 't Stond zo kéúrig! De Apostel 

Paulus spótte d'r mee, làchte d'r om, als de mensen dan met zo'n uitgevast gezicht liepen, en als dan 

iedereen dacht: "O, ó, óó! Je kunt aan die man wel zien dat-ie vroom is!" Dan zei de Apostel: "Welnéé, 

dat is nou helemaal niet je vlees dóden -want je vlees, dat is je boze hart-, maar wat jullie doen, dat is je 

vlees strélen! Door het kleed van je zogenaamde nederigheid heen, puilt je hoogmoedige hart naar 

buiten! Volmààktheid? Volmààktheid?? Mensen, hou toch op met dat zóéken naar volmaaktheid, want 

die is er al làng!! Die is er immers al, en die is er immers alleen in... in de Chrístus!" En zo spreekt 

Paulus dan over "...wandelen in de Werken van Christus", zoals wij wel eens als kinderen de jas van 

vader aangetrokken hebben, en dan zeiden: "Nou ben ík vader!" Zo spreekt de Apostel over óns, "...dat 

wij wandelen in de Werken van Christus". Als er bij ons wat goeds is, hè? nou, dat is dan te danken aan 

Christus, dan zien we er uit, nét als Christus; maar dat is niets van óns, dat is Chrístus, Die dan als een 

gewaad om ons heen hangt! En als de Colossenzische Christenen zich dan een beetje in het nauw 

gedrongen voelen door die zwàre luidjes, die zeiden: "Ja, maar wíj nemen het nog eens ernstig met ons 

"raak-niet-en-smaak-niet-en-roer-niet-aan", met ons ascétische streven, onze "philosophy", onze "sofia", 

onze "gnosis": -wijsheid en kennis-", dan schrijft de Apostel Paulus: "Colossenzen, trekken jullie je 

maar níéts van die eigenwillige godsdienstige praatjes aan, hoor! Gij zijt in Hém volmaakt!" "In wie?" 

"In Christus! Je hoeft helemaal niet naar volmaaktheid te zoeken, die hébben we al!" "In wie?" In 

Christus! Als je in Christus gelooft, dan kun je bij God geen kwaad meer doen! Zoals het zo mooi staat 

in het Avondmaalsformulier: "...evenals had ik nóóit enig kwaad gedaan; ja, als had ik zélf alles 

volbracht, wat Christus voor mij volbracht heeft". Zó is het! En zullen wij ons dat maar voor gezegd 

houden, broeders en zusters? 

 

      O gelovigen, lààt uw verslagen harten toch niet kleinmoedig maken, als u ziet dat er op het pad van 

de heiligmaking wel heel wat aan u ontbreekt! Ja, da's waar! Je hebt nette wereldlingen!; je hebt 

fatsoenlijke kerklui!, en toch voelt u: het deugt niet! We leggen het tegenover ze àf, lijkt het wel! Maar u 

laat zich niet kleinmoedig maken hoor! We hebben een lévende Christus, en Die legt heel Zijn Werk 

over ons heen, zoals een kleine jongen de jas van zijn vader om zich heen krijgt, en dan staan we zó 

voor het Aangezicht Gods. En  Hierbóven bidt die levende Christus permanent voor ons! De Schrift 

zegt: "Hij lééft om voor ons te bidden". U gaat nog wel eens slapen -ja, ik óók!- en wij gaan nog wel 

eens met vakantie, maar er is niemand in de Kerk van àlle eeuw, Die zó hard werkt als Jezus Christus, 

dag en nacht! "Hij lééft om voor ons te bidden!" Totdat Hij eenmaal uit die hóge Hemel zal nederkomen 

om óók die onvolmaaktheden, die ellendigheden en die gebreken van ons, wég te nemen, door onze 

zàlige opstanding uit de doden! 

 

      En dat is het laatste, waar ik nog wat van zeggen moet. Want zie, ook op dit lààtste punt vertoont 

wéér onze tijd sprékende overeenkomst met de Apostolische tijd! Er zijn al in de Apostolische eeuw 

dwaalleraars geweest, die beweerden, dat er geen wederopstanding plaats hebben zou aan het einde der 

dagen "...want dat was toch helemaal niet nodig?!" En daar hebt u weer de filosofie: "...Want je had die 



onsterfelijkheid  toch hier van binnen al zitten?" Of als ze dat nog eens een beetje uitpletten, dan zeiden 

ze: "Doordat je gelovig bent geworden, hééft er toch al een wederopstanding plaatsgehad?" -Hymenéüs, 

en Filétus, en Alexander-. "Nou dan...?" Ziet u? Dus ze vergeestelijkten die aanstaande grote 

gebeurtenis, en ze haalden dat, wat stràks pas zal geschieden, hier naartoe, en objectiveerden dat in deze 

tegenwoordige tijd! En daardoor namen die lui wéér het historische karakter van dat eschatologisch 

Gebeuren -Jezus' Wederkomst- wég! Ziet u? Precies zoals er thans ook weer stemmen opgaan, die niet 

willen spreken van een Hier-nà-maals, maar van een hier-nú-maals! "Door gestàdig van alles en nog wat 

aan de wereld te verbeteren, brengen wíj nú al...", zeggen ze dan, "...brengen wij nú al óveral het 

Kóninkrijk Góds, enne... nou kijk, en dàt is dan wat de Bijbel bedoelt met de weder-herstelling aller 

dingen! Dat zal niet gebeuren catastrofààl, maar dat geschiedt in de weg van geléídelijke evolútie; 

ópvoering tot hóger niveau!" Dat zit ook vaak achter die geest, die drijft om de onderontwikkelde landen 

te steunen! "Geld, geld, géld! Voor dit en voor dat en voor dàt!" Pas op! Die geest zit daar vaak achter! 

Lóóp daar niet in, Christenen! Want het definitieve herstel van deze wereld zal niet plaats hebben door 

ménselijke middelen, maar door Góddelijk Ingrijpen! Het zal niet allengs, en allengs, en nog eens een 

keer allengs, évolutionair komen, maar het zal komen, zoals een katastrofe plaatsgrijpt! Dat staat toch 

duidelijk en herhaaldelijk in de Schrift, dat de Zoon des mensen zal komen: plótseling! als een dief in de 

nacht!? Die kondigt zich toch ook niet aan? Is dat duidelijke taal of niet?? De Here Jezus heeft gezegd; 

"Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur dat ge 't niet verwacht, kómt de Zoon des mensen!" 

Matthéüs 24. En dan volgt daarop in Matthéüs 25 de gelijkenis van de vijf wijze, en van de vijf dwaze 

bruiloftsmeisjes. En hoe eindigt die gelijkenis? Die eindigt dan ook weer met de ernstige vermaning: 

"Waakt dan, want gij weet de dag, noch de ure!" Is dat concrete taal, ja of nee? Is dat geleidelijkheid? 

Néé!! Dat is het plótselinge van de Dag des HEREN! 

 

      Zalig zij, die dan straks bereid zullen zijn om de Rechter van Hemel en Aarde te ontmoeten! Ja! De 

Rechter van Hemel en Aarde! En Wie zal dat wezen? Wie zal nu de Rechter van Hemel en Aarde 

wezen? Wat antwoordt u op die vraag? Antwoordt u soms daarop met het woord "God"? Dan moet ik 

zeggen: "Och, dat antwoord is wel goed, maar dat antwoord is niet goed genóég!" Wat moet u dàn 

zeggen? "Gods Zoon"? Och, dat antwoord is ook wel goed, maar dat is ook nog niet goed genoeg! Néé!! 

We zullen straks worden opgewekt, en we zullen straks worden geóórdeeld, door de Zoon van Gód Die 

Mens geworden is -zondag 14-, Die geleden heeft, en Die gekruisigd is -zondag 15-, en Die gestorven en 

begraven is, en Die in het ingewand van de aarde gelegd is -zondag 16-, maar Die ook weer opgewekt is, 

triomfàntelijk: zondag 17. En door die opwekking is Hem de garantie gegeven -door de Vader-: "Jíj 

krijgt het Oordeel!" Dat was Hem al belóófd!; dat was Hem in de dagen van Jesaja al beloofd! En dat 

heeft de Here Jezus al in het openbaar gezegd, toen hij nog maar pas op de wereld bezig was: "Míj is het 

Oordeel gegeven!", maar toen had Hij het nog maar in de belofte! Trouwens, nu nog! Maar door de 

Opstanding uit de doden heeft de Vader aan de Middelaar een garàntie gegeven: "Aan ú straks het 

Oordeel, over de levenden en de doden!" 

 

      En dat fantaseer ik maar niet zo, broeders en zusters, dat staat letterlijk in de Schrift! En daar wil ik 

nu eens mee eindigen vanavond! Dat heeft de Apostel Paulus op de Areopagus van Athene gezegd! Dat 

was op een gerechtsplaats. En op die gerechtsplaats heeft Paulus gesproken over de Dag van de 

Wederkomst, en over de Rechtspraak -zie Handelingen 17-. En daar heeft Paulus dít gezegd: "Mensen, 

dénk-t-er om! God heeft een Dag bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvààrdig oordelen zal, dóór...?? 

door een MAN! Door een Màn Die Hij daartoe al aangewezen heeft ook! Want Hij heeft Hem daarvoor 

het bewijs gegeven, wààrdoor...?? Door Hem uit de dóden op te wekken! 

  

                                   Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 9 januari 1972 

 


