
ZONDAG 33. 

 

lezen:   Romeinen    7:13-26     zingen:   Psalm  25:4 

                                             Psalm  32:1,2 

                                             Psalm  39:8 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

    Volgens de schrijver van de brief aan de Hebreeën ga ik vanavond tot u spreken over een onderwerp, 

dat behoort tot het A.B.C. van het Christelijk geloof, de Christelijke leer. Immers, over de bekering. Dat 

behoort volgens Hebreeën 6 tot onderwijs voor beginnelingen. We lezen daar immers aldus: "Laten we 

daarom het éérste onderwijs aangaande Christus laten rusten, en ons richten op het volkomene, zonder 

opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, en van geloof in God; van de leer van 

dopen, en van oplegging der handen, van opstanding der doden, en van een eeuwig oordeel." 

 

      U hoort het dus: dat was goed voor beginnelingen. De auteur van die brief wilde een stapje verder 

met zijn lezers, en hij heeft dat ook gedaan; vandaar, daarna, die mooie hoofdstukken over het 

hogepriesterschap van onze Here Jezus Christus: Hebreeën 7, tot de eerste helft van 10. 

 

      Wat een beschàmend Schriftwoord! Want... de Christenheid zal moeten erkennen, dat er over weinig 

onderwerpen van de Christelijke leer in de loop der tijden zóveel verwarring heeft geheerst, als nu juist 

over de bekering. Maar al te vaak is daaraan iets onwerkelijks vastgemaakt; is daarin een begrip 

geschoven, dat er helemaal niet in hoorde. Vaak maar een filosofisch begrip; filosofisch-ethisch, of 

ethisch-filosofisch, als u wilt. Ik bedoel nu eens even de Roomse term "onthechting". Dat betekent dat je 

je moet losmaken van alle -zogenaamde!- stoffelijke banden: eten en drinken, slapen, huwelijk, bezit, en 

je concentreren op het innerlijke in je: "dat is dan eigenlijk het voornaamste". Precies zoals de 

Boeddisten dat al meer dan tweeduizend jaar leren! Daarom kan ik het wel begrijpen dat de paus eens op 

zo'n vriendelijke manier een groep Boeddistische monniken ontving, en de hoop uitsprak, dat er meer 

contact tussen beide godsdiensten mocht komen, en dat men meer waardering voor elkaar mocht krijgen. 

De arme man heeft waarschijnlijk niet eens beseft, dat zeker gevoel voor de reeds van ouds bestaande 

familierelatie hem parten speelde! 

 

      De apostelen hebben anders dat gevaar al wél gezien, voelen aankomen uit het Oosten, en die 

verbroedering gevreesd, die we nu zien: Boeddisme en Roomse leer. "Onthechting", dat is heel wat 

anders dan "bekering", Christelijke bekering, Bijbelse bekering! Afsterving van je zónde, van je oude 

mens! Maar... laat ik zo niet doorgaan! U komt hier tenslotte niet om een stukje kerkgeschiedenis te 

horen, al mag dat er wel eens even tussendoor, en iets over filosofie, en filosofische ethiek, maar om de 

Schríft te horen, wat zíj erover zegt: pósitief! Laten we dan vooraf deze afspraak maken: dat we elkaar 

vanavond niet spijkeren op één term, één woord: het woord "bekering". Dat zou reeds zijn: onze goede 

Gereformeerde afkomst onwaardig! 

 

      Och, men kan wel eens heimwee hebben naar de goede oude tijd, als Gereformeerd mens. Dan moet 

je terug naar omstreeks 1600. Toen àl zulke woorden bij ons, praktisch, makkelijk, in dezelfde zin 

gebezigd werden, zulke woorden als: "bekering", "wedergeboorte", "berouw", "boete", "afsterving", 

"opstanding", "verandering". Die werden toen, heel gewoon, als synoniemen gebezigd. Dus als woorden 

van eendere betekenis, ziet u? Heel gewoon doorelkaar gemixt! De ene keer sprak men van "een 

bekeerde man", en de andere keer -en dan bedoelde men dezelfde!- van "een veranderde man". Ik heb 

het in mijn jonge jaren zo nog gehoord, op dat dorp waar we woonden. En dat is toch Schriftuurlijk? U 

vindt dat zo nog in de Statenvertaling, in Matthéüs 18. Toen waren de discipelen eens een keer zo 

hoogmoedig met elkaar bezig over de vraag, wie de voornaamste zou zijn, en toen zei de Here Jezus: 

"Indien gij u niet verandert..."; Statenvertaling. En daar heeft de Nieuwe Vertaling nu van gemaakt: "Als 



gij u niet bekeert..." Ik vind het best, als we dat maar doorelkaar gebruiken; dat is weer iets van het 

goede oude. 

 

      Maar ach...! 't is zo heel anders geworden! Er is zo veel misgegaan door schoolse geleerdheid, waar 

we door verarmd zijn! Ik zal maar één ding noemen. Op de klank afgaande, is men bijvoorbeeld het 

woord "wedergeboorte" gaan gebruiken voor het begín van het geestelijke leven; het leven uit de Geest, 

het Christelijke leven. Men is het woord "wedergeboorte" gaan gebruiken voor het begín daarvan, en 

men is toen het woord "bekering" gaan gebruiken voor de vóórtzetting daarvan.  'n Tréúrig misverstand, 

maar dat er daarna bij vele zich noemende Gereformeerden als een múúrvast misverstand ingehamerd in 

is blijven zitten. Ik ken ze wel, ook in onze gemeente, die dàt geleerd hebben op hun catechisatie, en bij 

wie dat nog altijd parten speelt: "de "wedergeboorte", dat is dat eerste, dat bolletje, en de rest: 

"geloven", "bekering", dat komt er als sprietjes uit opschieten." Hélemaal fout, dat spraakgebruik, dat 

ideeëncomplex! En ik vind het daarom zo jammer, omdat -bij voorbeeld- ons vroegere doopformulier... 

-dat is dat formulier, dat we hadden vóórdat we het huidige gebruikten, zoals we dat nu doen; dat oudere 

is namelijk langer geweest, ziet u?- ...ons vroegere doopformulier bevatte een definitie van 

"wedergeboorte" -of "nieuwe geboorte", dat zei men ook wel- die als twee druppels water leek op wat ik 

daareven samen met u gelezen heb in zondag 33, als beschrijving van de waarachtige bekering. Ja, zo 

haalden nu onze voorouders in de goede tijd de boel doorelkaar; echt gezellig goed doorelkaar! En dat 

kan nu niet meer, dat is zo jammer! En daardoor hebben we zo 'n heleboel verwaarloosd erfgoed 

gekregen! Het staat wel in uw kerkboek, maar dat spraakgebruik is afgewend! 

 

      Bij de Afgescheidenen is er althans een póging geweest om naar dat gezonde, zuivere, ruime, frisse 

spraakgebruik terug te keren. Om ook daar even gauw een voorbeeld van te vertellen.   U hebt zeker 

allemaal wel eens de naam "Donner" gehoord; Rotterdammers vast wel. Een bekende naam; bij de 

Nederlanders vandaag vooral als juristennaam, en eerder een bekende domineesnaam, maar nóg eerder 

een bekende uitgeversnaam -de naam van een boekhandelaar, net als nu in Rotterdam- de naam van een 

Afgescheiden uitgever, die het in de vorige eeuw aandurfde de complete "Acta ende oordelen" van de 

Dordtse Synode opnieuw uit te geven. Samen vormden ze een dikke pil, maar híj gaf ze uit! En bij m'n 

familie stonden ze op de plank. Want die "Acta ende oordelen" zíjn onder de Afgescheidenen gelezen! 

En dààr   wisten die mensen nu uit, hoe het oude Gereformeerde spraakgebruik was. Bijvoorbeeld, dat 

men op de Dordtse Synode de gewoonte had, te spreken van "bekeeringhe ofte weedergeboorte". Voelt 

u 't? En vandààr, dat diezelfde Afgescheiden mensen zo raar opkeken, toen er later een zekere Dolerende 

auteur was -hij heette Dr. A. Kuyper- die optrad (en hij zei, dat dàt hét Gereformeerde was!) met een 

totaal andere voorstelling. Die namelijk van die ene zaak, er twéé maakte; twee verschíllende zaken nog 

wel! En toen de wedergeboorte -wat híj dan de wedergeboorte noemde!- schoof vóór de bekering! Daar 

had je de ellende, met alle mogelijke nare gevolgen, tot vandaag toe, tot aan het dogma van de 

Vrijgemaakte Synode van Amersfoort toe! 

 

      Kijk! Dat zijn nu een paar van die consequenties! En nu heb ik even willen afspreken: we vallen 

vanavond niet over een woord, hè? 't Gaat over de zààk; over déze zaak: God verlangt mensen die hun 

zónden belijden, daar vergeving voor vragen, en ze dan làten, en dan weer graag het goede doen. Over 

die grote zaak, over de bekering, over -wat je ook zou kunnen zeggen "een nieuw leven beginnen"; haal 

dat maar goed doorelkaar allemaal!- daar leest u al direct over in het boek Genesis. God de HERE heeft 

Kaïn, de latere doodslager van zijn broer Abel, Zélf nog tot bekering willen roepen van zijn broederhaat: 

"Kóm toch terug, man! Waarom zijt gij toornig, en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt ge 't niet 

opheffen, indien ge goed handelt? Doch indien ge niet goed handelt, dan ligt de zonde als een belager 

aan de deur; een belager wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gíj moet héérsen!" 

 

      Daar begint de Bijbel al mee, en u weet: achterin de Bijbel staan de brieven van de apostel Johannes, 

en die komen hier nog op terug, op die Kaïn! Hij koesterde tegen zijn broeder een haat; en wat was het? 

Het was een godsdienstige haat; 't was kérkhaat!; da's een fijne haat! Daar was al kerkvervolging! En die 

tegenstelling heeft zich voortgezet tot aan de dagen van de zondvloed. Noach is een prediker der 

gerechtigheid geweest. Die mensen zíjn zo maar niet verdronken! OF God ze tot bekering heeft 



geroepen! Maar de grote massa heeft Noach niet geloofd, en heeft zich niet bekeerd, en heeft de dood 

gevonden in de golven van Gods toorn, en dat zijn échte golven geweest hoor! ze waren nàt! En daar 

heeft de Here Jezus nog aan herinnerd, en Hij heeft voorspeld dat het net zo gaan zou in de dagen, tegen 

dat Hij terug zou komen om te oordelen. Dan zouden de mensen wéér zo onbekeerlijk zijn. Eten, 

drinken, met alles druk! En dat màg wel hoor! druk zijn met eten en drinken!; ja, ik ben niet Rooms!, en 

ik ben geen Boeddist! Maarre... 't walletje bij 't schuurtje laten! Daar moet je niet alléén voor willen 

leven, dat nu ook weer niet! Voor hébben! hébben! hébben!, en geníéten! geníéten! geníéten!, en 

uitgaan! Tussen twee haakjes: wat dacht u dan van ónze tijd?? Pas maar op!! 

 

      Toen is die na-zondvloedwereld wéér van God afgevallen! Die is zelfs dóór en dóór afgodisch 

geworden, wat de HERE erg zeer gedaan heeft! Dat kun je van de vóór-zondvloedwereld nog niet 

zeggen, dacht ik. Maar het laatste restje van Godskennis en van gebodskennis zou haast verdwenen zijn, 

zó donker werd het op aarde! En vandààr, dat Jesaja later, als hij 't er over heeft, zegt "dat de HERE toen 

Abraham verlost heeft." 't Is helemaal van God uitgegaan; God begon opnieuw! De HERE begint 

geregeld zo opnieuw! Men had daar immers nooit een probleem van hoeven te maken, namelijk, of we 

nu zalig worden uit genade, of dat we nu zalig worden vanuit een optelsom: genade plus nog wat, want 

de gànse mensheid heeft het herhaaldelijk tegenover God verdorven en verkorven, en dan kwam de 

HERE. De paradijsgeschiedenis!: God haalde ons bij satan vandaan, en zei: "Geen vriendschap met 

elkaar!" De Kaïnsgeschiedenis!: De HERE riep: "Jongen, doe dat toch niet!" De 

zondvloedgeschiedenis!: die mensen zijn zo maar niet verdronken! En de geschiedenis van Abraham!: 

Gód die Abraham verloste! 

 

      En toen heeft het God behaagd, een verbond te sluiten met de kinderen van Abraham, met de 

Israëlieten, op Horeb. Dit verbond, dat ze Hem zouden dienen met een móóie dienst, waarin édele 

gedachten verwerkt waren. Daarvoor hoeft u niet naar de Boeddisten! Móói...! die dienst van Horeb! 

Pràchtig! Een tabernàkel...! En toen heeft God daarbij de Israëlieten niet willen behandelen als stokken 

en blokken... Ik heb wel eens bij een bekende, oude, Gereformeerde theoloog, ik bedoel Witsius, 

gelezen, dat er in die schaduwendienst heel veel was van het werkverbond. Ten eerste geloof ik er geen 

snàrs van dat er ooit een werkverbond door God met Adam gesloten is in het paradijs! Daar heeft nog 

nooit een catechisant iets over uit mijn mond gehoord! Maar in de tweede plaats, dat daar een 

wérkverbond zou zijn geweest op Horeb...? Wel, men heeft oudtijds toch zo weinig inzicht gehad in de 

identiteit tussen wet en Evangelie! Je kunt 't nu nog vaak merken aan de mensen: "Ja ja, maar dat is geen 

wet en Evangelie!" Dat is zo'n staande term. Wet en Evangelie zijn identiek, zijn eender; ze hebben 

dezelfde inhoud. De Thora van Mozes en het Evangelie van Jezus Christus zijn één! Ze zijn één! Dat 

belijdt u! Weet u waar?? In Artikel 22 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Substantieel is de wet 

eender met het Evangelie. En nu was het zó, daar met die Horebdienst: die altaren van het oude Israël, 

dat waren geen automaten, waar je wat in moest gooien als je wat verkeerd gedaan had, enne... nou! dan 

was je klaar, dan was je weer gezuiverd! God heeft nooit mensen als zulke onwaardige stokken en 

blokken behandeld! Néé! 

 

      Wanneer iemand gestolen had, dan moesten er drie dingen gebeuren. Dan moest hij in de eerste 

plaats het gestolene teruggeven. Dat hing er maar van af: als je een schaap gestolen had: vier schapen 

terug! En als 't koeien waren: vijf! want dat is brutaler; dat zijn nóg grotere beesten. Vroeger jaren hàd je 

zo'n element nog bij ons: dagdieverij werd zwaarder gestraft dan nachtdieverij, omdat dagdieverij 

brutaler is! Daar hebben de rechters vandaag geen verstand meer van; ze luisteren niet meer naar de 

wetten van Mozes, hoewel Mozes zelf zei: "Ze zullen nog jaloers op je zijn, en zeggen: "Welk volk heeft 

zulke wijze wetten?" En tegenwoordig? Och, je wordt haast niet meer gestraft als je steelt, maar onder 

Israël was het een dure liefhebberij hoor! stelen! Vier keer, vijf keer restitueren! Da's één! En dan moest 

je nog een schuldoffer betalen! Voor diefstal gold vooral een ram: een duur beest! En dàn... en dàt ga 'k 

u eerst eens voorlezen uit Leviticus 5 vers 5. "Wanneer hij nu aan een van deze dingen schuldig is, dan 

zal hij BE-LIJ-DEN waarin hij gezondigd heeft!" Ziet u dat? Eerlijk ópbiechten; zeggen: "'k Heb er spijt 

van!" Belijden! En daarna aan de HERE als boete voor de zonde die hij gedaan heeft, dat en dat 

offerdier offeren. Maar hoort u wat dat eerste was? Niks geen automatiek! BELIJDENIS! Eerst een 



gebed om vergeving. Trouwens, hoe vaak lezen we dat niet in de Psalmen? Dénk er om! de Psalmen 

hingen maar niet in de lucht! Veel Psalmen zijn gezongen bij... de àltaren! Psalmen waren -veelal!- 

liturgische liederen! 

 

      Néé! Wie een sleurgodsdienst zoekt, moet in de Bijbel niet wezen; al niet eens in de Thora van 

Mozes! Geen spràke van! Die ís niet droog! Als je maar goed léést! 't Zelfde wat God verlangde 

wanneer er gezondigd was door één persoon, verlangde de HERE ook wanneer er gezondigd was door 't 

hele volk! En dat gebeurde zelfs ieder jaar een keer. Al dat vasten waar de mensen later over gesproken 

hebben -de Farizeeën vastten zelfs twee dagen in de week!- dat bliefde de HERE helemaal niet, maar 

één dag in het jaar moesten de Israëlieten vasten! 

 

      Vasten! Weet u wat dat is? Dat moet u nu eens doen, een keer! 's Morgens beginnen met niets te 

drinken, en niets te eten, tot aan de volgende dag! Moet u eens kijken hoe ellendig je je dan voelt! En dàt 

moesten ze nu op Grote Verzoendag! Dat was het dan: vasten; belijdenis! "Vasten", daarvoor gebruikt 

het Hebreeuws eigenlijk een woord dat hierop neerkomt: "Je ziel immekaardrukken". "Ziel" natuurlijk 

niet in filosofische zin gebruikt, maar "ziel" in de zin van "zoals je helemaal zelf bent". "Ziel" kan in de 

Schrift ook gebruikt worden voor "je eetverlangen, je lust om te eten en te drinken", en dàt maar eens 

onderdrukken! Vasten, dat doe je vanzelf, als je in de rouw bent! Kinderen, als je je moeder moet 

verliezen straks: dan lust je geen eten! Dan ben je zó bedroefd, dan kijk je er niet naar om! En een mooie 

jurk, of een mooi pak? Je hebt er geen zín in! Dàt is vasten! En dat verlangde de HERE één dag in het 

jaar van Zijn volk: op Grote Verzoendag! Dat moet u nu eens dóén! Vàsten! Zó! 

 

      En dat wilde de HERE, om Zijn volk te leren wat dat nu is: berouw hebben over het kwaad dat je 

hebt gedaan. Met die hele mooie Horebdienst, die pràchtige liturgische dienst waren ze nog niet klaar! 

Dan moest er ééns in het jaar zelfs nog geofferd worden, met berouw en vasten, vanwege de 

onvolledigheden vàn die offerdienst. Daarom schrééuwde dat om Christus! Ja! We kunnen wat leren uit 

die schaduwachtige wet van Leviticus 16 inzake de Grote Verzoendag! En... zo nu en dan leest u ook de 

vruchten van dat onderwijs van de wet in het privéleven van de mensen. David heeft op de grónd 

gelegen, zonder eten of drinken, toen hij bij God worstelde om het leven van dat eerste kindje, weet u 

wel? van Bathseba; op de grónd gelegen, zonder eten! Kijk, dàt is het hartelijk leedwezen, waar zondag 

33 over spreekt: hàrtelijk léédwezen, dat we God door onze zonden vertoornd hebben, en dàt is om 

vergeving bidden! O! Zondag 33 geeft ons zulk Schriftmatig onderwijs! Zó gaat de HERE met ons om 

in de Schrift; niet met zware vertogen over wat bekering is, en hoe dat dan allemaal gaat met het werk 

van de Heilige Geest; néé! pràktisch! Moet u bijvoorbeeld Achab eens zien...! 

 

      Nu kom ik in de boeken van de Koningen. Achab! Er wordt in de Schrift over die man toch helemaal 

niet met ere gesproken. Achab?? Vérre daarvan! Maar toen Elia die man Gods oordeel had aangezegd, 

weet u wel: "Waar de honden het bloed van Nabod hebben gelekt, zullen de honden úw bloed lekken, ja 

het úwe!", toen heeft hij zijn kleren gescheurd, en toen kon het hem niets meer schelen! En hij deed een 

rouwkleed om -zoals ik daareven zei: dan kan je dat niets meer schelen, als je in de rouw bent!- en toen 

heeft hij gevast! En in dat slordige kleed, dat hem niks kon schelen, sliep hij, en liep hij met lóme tred, 

en toen wàs er in de houding van die man, van Achab, iets, waarvan de Here toen sprak tegen Elia -dat 

kom je meer tegen, dat de Here overlegt met Zijn profeten!-: "Elia, heb je gezien dat Achab zich voor 

Mij verootmoedigd heeft?" En dan wordt daar dat woord "je immekaardrukken" gebruikt -zoals wij ook 

doen, nietwaar? als je niet gegeten hebt, en je bent helemaal beroerd, dan loop je met je hand op je 

maag" ...heb je gezien dat hij zich immekaargedrukt heeft? Daarom zal Ik dat onheil in zíjn dagen niet 

doen komen!" 

 

      Dàt is nu iets om van te leren, gemeente! Zó is nu God de HERE! En zó is de HERE nu bij ons 

gesteld op leedwezen! Laat dat maar eens aan uw lichaam zien! Er moet geen dag voorbijgaan -ja, 

natuurlijk moeten we wel vaker bidden!- maar er moet geen dàg voorbijgaan, waarop we niet minstens 

twee keer bidden: 's morgens op je knieën, en 's avonds: op je KNIEEN! Dààr horen we op! En God 

moet het aan ons lijf kunnen zien, hoe we tegenover Hem staan! Hij zag het aan Achab, en Hij 



waardeerde er toch iets in. Hoewel de dichter van Psalm 51 -David, en u moet maar eens naar het 

opschrift kijken!- dit zei: "De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbróken en verslàgen 

hart zult Gij, o God, niet verachten!" Dàt is het hartelijke leedwezen, dat God van ons vraagt. En niet 

alleen van één persoon, of van een familie -er kan in een gezin gezondigd zijn, zodat je met elkaar in de 

schuld moet!- maar ook in een gemeente, en ook in een kerkverband! Met elkaar zeggen: "Laten we 

belijdenis doen!" Dat heeft Mozes de gemeente van zijn dagen al voorgehouden: Deuteronomium 30. 

Mozes heeft een openbaring van God gekregen, waardoor hij wist: ze zullen nog een keer vreselijk van 

Hem afvallen, maar de HERE heeft er niet bijgezegd, wannéér. En met het oog daarop heeft Mozes vóór 

zijn afscheid, vóór zijn sterven gezegd: "Ik ken de HERE; Hij is zo góéd! En als jullie nu straks..., àls 

jullie nu straks de HERE verlaten hebben, en je maakt kennis met Zijn straffende hand, en Hij gooit je 

het land uit: belíjd je zonden! BELIJD je zonden! BELIJD gerúst je zonden! Dan zal Hij ze nóg weer 

vergeven!" 

 

      Ziet u? Zo leerde Mozes nu God de HERE aan Zijn volk kennen. Ja! Zo kende men de HERE in 

Israël, van oudsher. En dat hoort u dan ook later bij de profeten: "Lànd! lànd! lànd! Hóór des HEREN 

Woord!" En: "Scheur uw hart, en niet uw kleren!" Zo is er telkens weer dat vertroostende, tot de tijd van 

Hiskia toe: "Als jullie je bekeert, dan wordt Jeruzalem nog niet verwoest, maar gespaard!" 

 

      En dan komt eindelijk de laatste Oud-Testamentsche profeet, dat is Johannes de Doper. En die gaat 

dan door, helemaal in de oude lijn, de lijn van de Oud-Testamentische prediking. Dat waarschuwen, dat 

tot-bekering-roepen! Daar bestaat een term voor, een internationale term. De term "rieb", dat wil zeggen: 

"verbondstwist". Statenvertaling: "Twist des HEREN met Zijn wijngaard". Je zou het tegenwoordig 

vertalen door "ultimatum". Het profetische ultimatum; iedere keer hoor je 't weer: "Keer terúg!" En dan 

komt eindelijk Johannes de Doper, en hij zegt: "Nu is 't gauw afgelopen! Het Koninkrijk Gods is daar!" 

En het Koninkrijk Gods is de Heerlijkheid. Ziet u, dat Johannes de Doper profetisch alle tijden in elkaar 

laat krimpen? De eerste en de tweede komst van Jezus ziet hij dan nog als één. 

 

      En toen kwam de Here Jezus. En de Here Jezus was toch  zeker knapper dan alle professoren en 

schrijvers bij elkaar?! Maar Hij heeft nooit een vertoog geleverd over "bekeeringhe ofte 

weedergeboorte"; dat vind je niet! De Here Jezus sprak nooit moeilijk; de gewoonste mensen konden 

Hem begrijpen; da's toch altijd nog een deugd! En de Here Jezus heeft ons gewoon laten zíén wat het is; 

zíén! ZIEN!! Dat een kind begreep, wat bekering is. 'k Zal er drie dingen van noemen. 

 

      De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Ja, die tollenaars wàren zulke beste kerels niet! Die 

tollenaar had van zijn leven de mensen ook bàr afgezet! Dat mag niet! Je mag niet stelen! Vandaar zijn 

neergebogen hoofd! Kijk, dat is weer die immekaargedrukte ziel; zó! met het hoofd omlààg! Hij bleef 

achter in de kerk zitten en durfde niet eens naar voren te komen. En daarom die verzuchting: "O God, 

wees mij, zondaar, genadig!" En het tweede voorbeeld: de Here Jezus laat ons in die gelijkenis van de 

verloren zoon zien, wat bekering is. Die sprak: "Vader, ik ben niet waardig uw zoon genaamd te 

worden..." En wat sprak er ook een hàrtelijk leedwezen, een zondebelijdenis uit de mond van die man, 

die aan de ene kant van de Here Jezus hing, en die -om de Here Jezus heen- tegen zijn  kameraad zei: 

"Jan! Dat jij nou zó spreekt, joh! Déze heeft nóóit iets onbehoorlijks gedaan, maar wíj hebben het toch 

verdiend??" 

 

      Kijk! Dat is het leedwezen! En wat eigenaardig! Hier hebt u nu drie voorbeelden, maar kijk ze eens 

na! U ziet daaraan: léédwezen, bij de bekering. Maar ziet u wat er vlak naast ligt? Verhàrding! Precies 

het tegengestelde! Da's altijd zo op scherpe schilderijen: licht-schaduw! De tollenaar... maar de 

Farizeeër dàcht er niet aan: léédwezen...?? "HERE, ik dank u...! en ik vast twee keer in de week...!" En 

die zoon in de gelijkenis...? Die àndere zoon...? Die brave jongen...? Hij wou niet eens binnenkomen, 

toen zijn broer zich had bekeerd! En die andere moordenaar aan het kruis... die spótte nog vlak voor zijn 

dood! Ziet u ze vlak naast elkaar? Léédwezen... en verhàrding! Onder één kerkvolk, zo maar uit de 

praktijk van het leven! Daar moet je geen vertogen over schrijven, dat moet u zíén! 

 



      En komen we dat ook niet tegen in ons eigen leven? Ik heb er wel eens van gehuiverd! 

 

      En nu nog even een blik in de geschriften van de apostelen. Dan zien we daar, van wat voor middel 

God zich nu bedient om een mens te bekeren, om zóndaars te bekeren. O, dat gebeurt heel gewoon door 

het Wóórd! Het Woord... het doet er niet toe van wie je dat hoort. Van moeder... dat is de beste dominee. 

En later... de juffrouw op school. Maar het doet er verder niet toe. En dan moet u zien hoe praktisch de 

apostelen over die bekering spreken! 't Is wel goed om déze drie dingen te onthouden: 

 

      Ten eerste: 't is de Heilige Geest, die dat Woord laat prediken; daar hoef ik zeker geen Bijbelteksten 

voor te noemen, hè? Ten tweede: door dat Woord wordt bij ons het geloof gewerkt; gaan we geloven. 

Romeinen 10 vers 17: "Het geloof is uit het gehoor...". En dan, ten derde: door dat geloof worden de 

harten gereinigd, Handelingen 15 vers 9. Zult u dat ook goed onthouden? En zullen vooral de ouderen 

dat onthouden, en het eventueel verkeerde uit hun hart wegdoen? Want wij ouderen hebben het allemaal 

zó op catechisatie moeten leren: "Eerst werd er dat dingetje in gedaan, en dan konden we eindelijk pas 

gaan geloven." En het staat in de Schrift heel andersom! Néé!! Eérst geloven, en dàn worden de harten 

gereinigd! Handelingen 15 vers 9! Schrijf het eens op, en kijk het eens na! Door het gelóóf worden de 

harten gereingd! 'k Zal het nog eens een keer zeggen. De Heilige Géést laat het Woord prediken, door 

wie, dat doet er niet toe! Het Wóórd werkt het geloof, en door het geloof worden onze harten gereinigd. 

En als je iemands hart hebt, dan heb je natuurlijk zijn leven, dat weet u ook wel! Dan ga je 't zíén! 

 

      Toen de heidenen te Efeze tot het geloof gekomen waren, toen braken die mensen ook radikaal met 

hun verleden. Ze brachten hun toverboeken bijeen, ze smeten ze op een hoop, en staken er de brand in; 

Handelingen 19. En toen gingen die mensen... -ja want toen verbrandden ze eigenlijk hun eigen vlees; 

dat was hun afsterving van de oude mens!- ...en toen gingen die mensen daarna doen, wat de apostelen 

vroegen! En dat kun je dan verder lezen in de brief aan de Efeziërs: "Vaders, mannen, vrouwen, 

kinderen, jullie moeten zo en zo...". Nou, en dàt is nu de opstanding van de nieuwe mens! Helemaal 

geen filosofisch mirakel! Gewóón! Pràktisch! 

 

      Ik noemde daar heidenen: Efeziërs. Misschien zou u daar soms door gaan denken, dat het daarmee, 

met de bekering van die mensen, afgelopen was, met die geschiedenis van Handelingen 19. Maar zo is 't 

natuurlijk niet, hè? Zult u daarvoor oppassen, om te menen dat er afgemaakte bekeringen zijn, dat er 

volmaakte Christenen zijn? Dat hadden nu de Gnostieken, de mensen, nota bene, naar wie de apostel 

Johannes zijn brieven schreef, nét beweerd, namelijk, dat zij zondeloos waren, of zoals men dat 

tegenwoordig zegt: "Ergens zondeloos, ergens een stukje in je hebben van zondeloosheid". Huh! En 

toen heeft men later, nota bene!, die gnostische leer levensgroot de Christelijke Kerk laten 

binnenstappen via een tekst, úítgerekend uit een brief van niemand minder dan de apostel Johannes! 't Is 

te dól om los te lopen! O! o! o!! De bedoeling van de apostel in dat 1 Johannes 3 vers 9 is daar 

eenvoudigweg deze: "Als je plezier hebt in de Heilige Geest..." Of, om hetzelfde nog eens te zeggen: 

"Als je genot hebt in het Woord van God, hè? -zoals nu, nu zijn we ermee bezig, en dat doen we met 

plezier!- nou! dan is dàt het bewijs dat Gods Geest en Woord bezig zijn, om ons tot het geloof in de 

Here Jezus Christus te bewegen, en dan kun je toch geen vermaak hebben in de zonde?! Dan lééf je daar 

niet in! Dan kun je daar niet in ààrden! Dat vragen wij wel eens aan iemand, hè? "En, hoe bevalt het je 

daar, zeg, in je nieuwe woonplaats?" "Nou, ik kan er toch eigenlijk niet erg ààrden!" Als u een mooie 

verklaring wilt hebben van die tekst, waar men nota bene gnostische inhoud in gestopt heeft, dan moet u 

die prachtige kanttekeningen van de Statenvertaling van 1 Johannes 3 vers 9 eens lezen; zéér aan te 

bevelen! 

 

      Intussen, gemeente, vergeet dit nooit: al zullen de gelovigen dus onmogelijk in de zonde kunnen 

léven, ààrden: dàt kan niet!, ze kunnen er wel eens in vallen, hoor, en lelijk vallen ook, lelijk uitglijden! 

Psalm 32, Psalm 51! En dan maakt dat wel erg groot verschil, of je in de zonde lééft, of dat je in de 

zonde vàlt, maar 't laatste is toch ook al erg genoeg! Hoe heeft de apostel Paulus daarover niet geklaagd, 

en zichzelf op grond dààrvan genoemd "een ellendig mens"! En ik hoop dat er Christenen geweest zijn, 

die vanavond naar me geluisterd hebben, hier, of door middel van de ziekentelefoon, die bij zichzelf 



hebben gedacht: "Ja, zo'n ellendig mens ben ik toch eigenlijk ook, dat moet ik Paulus nazeggen; ik kan 

soms ook zo uitglijden!" 

 

      Néé! Verbeelden wij ons maar niet, dat zondag 33 er voor iemand van ons één zou zijn, waarboven 

hij, of zij, zich verheven zou mogen achten. Zo heb ik het heus eens een keer uit professoràle mond 

gehoord! "Ja, je moet altijd maar tot bekering roepen, en de bevestigden... nou ja! die hebben dat dan zo 

niet meer nodig...! Maar die luisteren dan toch nog wel..." Foei! FOEI!! 

 

      Broeders en zusters, onze strijd tussen vlees en Geest duurt lévenslang; bij u, en bij mij ook hoor! 

Als u wist van de strijd in het leven van dominees tussen vlees en Geest, dan kwam u misschien nooit 

meer in de kerk! De Schrift zegt onomwonden dit: "Pas wie gestorven is, heeft opgehouden van de 

zonde." Wat heb ik oude mensen nog vaak érg zien zondigen! 

 

      Zo staan de zaken. We zijn allemaal betreffende de bekering nog maar beginnelingen, hoor! Bezig 

met het A.B.C.! Laat niemand zich íéts verbeelden! Maar... laat ieder Christen, die ik geraakt heb, toch 

getróóst naar huis gaan, en gesterkt in zijn strijd, met dàt woord, waarmee Paulus in Romeinen 7 

vervolgt, en waarmee ík vanavond mag besluiten: 

 

      "Maar ik dànk God, door Jezus Christus, onze Here"! 

  

                                        Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 30 juli 1972. 

 


