
ZONDAG 34. 

 

lezen:   1 Petrus   2:1-10      zingen:    Psalm   99:1,8 

                                            Psalm  119:1,49 

                                            Gezang   1:9 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

    Toen God de Here voor de Israëlieten op het gebergte Horeb Zijn Tien Woorden uitvaardigde, is Hij 

niet aanstonds, pardoes, met het eerste gebod begonnen, maar heeft Hij daaraan iets vooraf laten gaan; 

zie Exodus 20. Déze woorden liet Hij voorafgaan: "Ik ben de HERE, uw God, Die u uit het land Egypte, 

uit het diensthuis, uitgeleid heb." Gemeente, dít feit mogen we nooit over het hoofd zien, wanneer we 

over de Tien Woorden, ja, wanneer we in het algemeen over de dienst des Heren spreken, zoals dat ook 

nu van óns verlangd wordt. We moeten met dankbaarheid beginnen. We moeten niet bij de daden van 

óns, maar we moeten bij de daden van Gód beginnen! 

 

     We lazen daareven een gedeelte uit Petrus' eerste brief, en zagen toen dat de apostel Petrus bij het 

oproepen van zijn lezers tot het dienen van God dat óók deed. De Christenen aan wie hij schreef waren 

geen Israëlieten, maar heidenen van afkomst. Toch was de aanpak van de apostel eender als in Exodus, 

hoewel het daar tegen Israëlieten ging. Jawel, maar wat voorafgegaan was, was in beide gevallen eender: 

er was verlóssing voorafgegaan. En vandààr in beide gevallen: een vraag om dankbaarheid. 

 

     Waaruit die verlossing bestond voor de Israëlieten waarover God sprak in Exodus 20, in de Tien 

Woorden, daarover behoef ik niet veel te zeggen, nietwaar? Iedereen weet wel: als God het niet verhoed 

had, dan was dat volk in Egypte al uitgeroeid. Het moest daar zijn eigen kinderen doden. 't Ging daar 

gebukt onder zware slaafse arbeid; het kérmde het uit! De uitredding uit Egypte is dan ook een groot 

Godswonder geweest, waarop de Heilige Schrift herhaaldelijk terugkomt. Ons heilig avondmaal 

herinnert er eigenlijk ook nog steeds enigszins aan, als rést van het Pascha: de Here Jezus werd het Lam, 

en het Brood: dà's voor ons! De uitredding uit Egypte is een feit van fundamentele betekenis geweest; 

daarop moeten we maar vaak teruggaan, dan word je zo maar niet Rooms! Dààrop teruggaan, dat is 

nuttig, dat is leerzaam om een goede kijk te krijgen op onze eigen afkomst, én... 't is ook zo leerzaam 

voor de verklaring van de geboden. 

 

     Na twee maanden reizen door de woestijn, te voet, van Egypte vandaan, kwamen de Israëlieten te 

Horeb. Nee, dat is toen natuurlijk geen erg indrukwekkend, deftig gezelschap geweest! Vlúchtelingen 

kunt u ze rustig noemen. De farao had nog spijt gekregen van zijn toestemming om ze te laten gaan; hij 

zou ze nog weer teruggehaald hebben, had God het niet -ook nog op het nippertje!- verhoed in de 

Schelfzee. 't Was een schamel gezelschap van niet zovele duizenden als waarin de vertalingen u willen 

laten geloven.  ("elafim"). 't Was niet zo'n verschrikkelijk groot volk, dat Palestina het niet kon dragen, 

néé! Holwerda schat het op zo'n 30.000 mensen. Welnu, tegen dàt gezelschap spreekt God dan op Horeb 

een Woord... een Wóórd...! waardoor die mensen verheven zijn als uit het diepste dal van vernédering, 

tot een tóp van verering, een bérg van glorie, want God liet via Mozes aan die Israëlieten weten dat Hij 

uit àlle volken hén had aangenomen tot Zijn eigendom, Z'n "s'gúllah" (spreek uit: "segoela"), Z'n schàt! 

En dan staat er: "want de ganse aarde is van Mij, maar gíj zult Mij een koninkrijk van priesters zijn, en 

een heilig volk!" 

 

     Gemeente, wat ik tot nogtoe gezegd heb, staat alles eigenlijk nog niet in Exodus 20, maar in de 

hoofdstukken daarvóór, Exodus 19, Exodus 18... enzovoort. Maar, wanneer God in Exodus 20 aan Israël 

Zijn Tien Woorden laat horen, dan vat Hij die hele voorgeschiedenis in déze korte inleiding samen: "Ik 

ben Jahweh, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heb doen uitgaan!" Dat is iets -zei ik- 

om nooit over het hoofd te zien, om altijd goed te bedenken. Iedere zondagmorgen worden -hier ook!- de 



Tien Woorden voorgelezen. Die gewoonte dateert uit de tijd van de Hervorming; toen is het eigenlijk, 

mét het preken, pas begonnen, en toen hebben we die gewoonte aangenomen, net zo goed als de 

gewoonte om te beginnen met votum en zegen, en te eindigen met de slotzegen, aan het eind van de 

dienst. Wij volgen die gewoonte te Schiedam ook; 't zijn géén Góddelijke voorschriften, hoor! Dus als er 

eens iemand wat in verandert, dan moet u niet meteen denken dat het een ketter is, want och! er zijn ook 

goede gewoonten van mensen! Alleen maar... dít hoop ik, dat zo vaak als hier de Tien Woorden dan in 

de toekomst nog voorgelezen zullen worden, dat de dominees daaraan dan steeds vooraf zullen laten 

gaan die belangrijke preambule; die preambule: "Ik ben Jahweh, Ik ben de HERE, uw God, die u heb 

doen gaan uit het land Egypte, uit het diensthuis", en dan hoop ik, gemeente, dat ú begrijpen zult, wat 

die woorden nu betekenen voor ú! Dat u ze zult "transponeren"; zo hebben we dat genoemd, nietwaar? 

Dat u ze zult overzetten uit de óúde bedeling naar de níéuwe bedeling; dat u zult bedenken, télkens weer, 

uit wat voor een Egypte ú verlost bent! Dat is een verschríkkelijk Egypte geweest; dat is geweest: uit het 

Egypte van de dúívelen! 

 

     Ja! Dat zegt u de Schrift! U herinnert zich wel de geschiedenis van Paulus' roeping tot het 

apostelschap door Christus op de weg naar Damascus? Die hele geschiedenis behoef ik nu niet op te 

halen, alleen wel déze woorden van Christus, toen. Onze Heiland heeft toen aan Paulus de opdracht 

gegeven om het Evangelie te gaan prediken aan de heidenen; hij zou vooral heidenapostel zijn. En hoe 

zei de Here dat toen? "Om hun ogen te openen, ter bekering uit de duisternis tot het Lícht, en van de 

macht van de satan, tot Gód, opdat ze vergeving van zonden, en een erfdeel onder de geheiligden -dat 

waren de Joden- zouden ontvangen door het geloof in Mij." Handelingen 26, daar staat het. 

 

     Hier hebt u het. Denkt u daar maar goed aan, wanneer u zo af en toe bidt voor het zendingswerk van 

onze dominee Keesenberg en zijn vrouw in Afrika; dat doet u toch? Denk er dan om, dat u dan aan God 

vraagt, of Hij die twee jonge mensen wil helpen in hun strijd, hun strijd tegen SATAN, en zijn duivelen! 

"Tegen de màcht van satan...", zei de Here Jezus Zelf, Handelingen 26. De màcht van satan...! O! Wat 

was de Here Jezus toen toch eerlijk! Jààà! Want zó sprak Hij dan toch maar, hoewel Hij al enige tijd in 

de hemel zat, toen Hij toch door Zijn lijden en sterven, Z'n begrafenis, en Z'n opstanding, in princípe 

hier op aarde de overwinning op satan had behaald. Zeker, in principe! Maar de overwinning die 

Christus toen op satan behaald heeft was toen -en is nu nog lang niet- :ge-ef-fec-tu-éérd! Geen denken 

aan! Ik zal dan nu ook maar niet verder uitwerken; u weet hoe vaak ik al gewaarschuwd heb tegen dat 

gepraat over een Christus die nu hier op aarde al reeds alle reële macht uitoefenen zou! Die 

"Pro-Rege-theorie"! Alsof de koningen, de machthebbers op aarde, zouden regeren bij de gratie van 

Chrístus! Een goeie catechisant haalt dat niet doorelkaar: "bij de gratie van Chrístus" en "bij de gratie 

van Gód"! Die hele "Pro-Rege-theorie" deugt niet! Die is niet waar! Daar loop je mee vast! Dat moet 

nog komen! En... dat zàl komen, voorwaar! Maar wanneer de Here Jezus, als Middelaar, als Knecht des 

HEREN, thans hierboven, in de hemel, voor ons hier op aarde -Zijn gemeente- iets gedaan wil hebben 

van de Vader, dan moet Hij er nog om vràgen, hoor! Dan moet Hij er nog om bídden, hoor! "Alzo Hij 

leeft om voor ons te bidden...", zegt de brief aan de Hebreeën. Satan heeft de genadeslag nog niet 

gekregen; het zal eerst nog moeten donderen en bliksemen voor het zover is! Lees anders Openbaring 20 

eens! 

 

     Zover zijn we nu. Ik herinner u eens aan 1 Corinthe 10. Er waren in Corinthe Christenen, die nog niet 

radicaal genoeg gebroken hadden met de afgoderij. Ach, dat was geen wonder! Zoals het geloof door 

alles heen moet zitten, zo zit het ongeloof ook door alles heen! Zoals Christus het overal voor het zeggen 

wil hebben, zo de satan ook! Dat zijn de twee generaals. Nu, en die afgoderij...? Ja, de Corinthiërs 

kwamen die overal tegen in de stad! Bijvoorbeeld als ze inkopen moesten doen in de vleeshallen. 

Bijvoorbeeld als ze met zakenrelaties in een hotel vlees gingen eten, dan moest er toch even wat op het 

huisaltaar in die zaal aan de god van dat huis worden geofferd, al waren het maar een paar haren; dat 

móést! En dan spreek ik nog niet eens over de religieuze bordelen, waar je toch je toewijding voor de 

goden van de stad moest tonen, anders was je toch een onreligieus mens! En dan kwam er ook nog dit 

bij: een gnostische invasie bij de Corinthiërs, waardoor er Corinthische Christenen waren, die zeiden: 

"Kijk eens, daar kun je gewoon mee doorgaan, want daar moet een Christen bóven staan; dat is je oude 



mens maar, daar leef je gewoon in dóór, en je nieuwe mens, je inwendige mens, die ziel, die staat daar 

bóven! "Alles is mij geoorloofd...". "Ja, jààà!!", zegt Paulus, "maar niet alle dingen stíchten!" Hij heeft 

ze ernstig gewaarschuwd. En hoe komt hij dan concreet voor de dag? Dan herinnert hij ze aan het heilig 

avondmaal. Want, dan moet u ook eens denken aan uw eigen avondmaal, want dat is ook af en toe een 

echte tól, een echte barrière die we moeten passeren, vindt u ook niet? 't Is niet altijd zo makkelijk om 

avondmaal te vieren! Nu, dat zegt Paulus ook! Hij schreef: "Nu moet je eens goed nadenken! Als 

iemand een offer brengt, een offerande brengt, dan heeft hij gemeenschap met dat altaar, nietwaar? Dus 

wie nog aan afgoderij doet, heeft gemeenschap met de afgod, van wie dat altaar is! Ja, en nu kunt u me 

wel tegenwerpen: "Ja Paulus, maar u hebt ons toch zelf geleerd dat er eigenlijk geen afgoden bestààn, 

dat een afgod eigenlijk maar een "finxi" is, een verzinsel?" "Zeker, dat is zo" zegt Paulus dan, "dat ís wel 

zo, maar tóch wil ik niet dat jullie je nog langer met afgoderij bemoeien, want achter die afgodische 

verzinsels zit de sàtan! Wat je offert aan de afgoden, dat offer je aan de duivelen!" En beroemd is dan 

die prachtzin van de apostel Paulus -onthoud die maar goed!-: "Gij kunt niet de beker des Heren, de 

beker van Christus, drinken -avondmaal-, èn de beker der boze geesten... (in het Grieks: "demonen")! 

"Gij kunt niet aan de tafel des Heren deelhebben, en aan de tafel van de demonen!" 

 

     Gemeente, denkt u nu nog eens terug aan die opdracht van de Here Jezus aan de apostel Paulus op de 

weg naar Damascus. Paulus zou de heidenen moeten gaan verlossen. Wat zei de Here Jezus ook alweer? 

"...uit de màcht van de satan."! "Uit de màcht van de satan..."; dat staat er dan toch maar! Nu, broeders 

en zusters, ziet u nu waar u vandaan komt? Ziet u nu uw afkomst? Ziet u dus nu, uit welk Egypte de 

Here u, en mij óók!, bevrijd heeft? En wie dus, om zo te zeggen, de farao der verdrukking is geweest, 

van wie de Heilige Geest door de macht van het heerlijk Evangeliewoord ook ónze heidense voorouders 

verlost heeft? Dat is de sàtan geweest! De sàtan, met zijn duivelen! 

  

Heidens land is sàtans land! 

 

    En nu nog één keer terug naar 1 Petrus 2, dat stukje dat ik met u las. Dat hoofdstuk is geschreven aan 

Christenen van puur héídense afkomst. Leest u die brief maar. De eerste zin zegt het al. Die mensen 

woonden in het tegenwoordige Turkije, échte heidenen van afkomst, net als u en ik! En toch... en tóch... 

wat gebéúrt daar dan, in 1 Petrus 2? Mag ik u dat eens even vertellen? Daar neemt de apostel Petrus 

zomaar woorden uit Exodus 19 -daar heb ik nu genoeg over gesproken daareven-, en die schrijft hij dan 

neer vóór...! en die adresseert hij dan zomaar ààn...! die Christenen daar in Turkije! Die mensen van 

púúr heidense afkomst! Mensen zoals u en ik! Dan schrijft hij aan zúlke mensen als volgt... -nu moet u 

goed luisteren, want dat is ook aan ú gericht-: "Gíj echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterschap, een heilige natie, een volk, Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van 

Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. U, eens niet Zijn volk, nu echter 

Gods volk. Eens zónder ontferming, nu in Zijn ontferming ààngenomen!" 

 

     Ziet u nu dus goed, gemeente, welke verlossing u volgens de Heilige Schrift achter de rug hebt? Ook 

u... net zo goed als Israël, toen het van God de Tien Woorden ontving? U bent óók onder de macht van 

een verschríkkelijke farao uitgeleid. Het heidendom... daar kun je eigenlijk niet in een net gezelschap 

over spreken; dàt is de achtergrond van het Oude Testament, maar ook van het Nieuwe. Als men de 

eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs bestudeert, dan kom je met zó'n vúnze wereld in aanraking...! 

En dàn Romeinen, de brief aan de Romeinen...! En onthoud dit nu goed: uit díé smeerboel bent ú 

verlost! Onthoud dit maar goed: u bent niet meer van uzelf, ú niet, en uw kínderen ook niet! U bent van 

Gód! Híj legde Zijn hand op u! Híj deed het! U bent van Gód, een heilig -dat wil zeggen: een apàrt- 

volk, op grond van daden van God! U hebt, ook ú, een hele geschiedenis van goddelijke 

verlossingswerken achter de rug, een geschiedenis, waarin centraal staan: God, met Zijn Christus -dat is 

Zijn Knecht- en Die, met Zijn knechtén, de apostelen, de predikers, díe brachten ons Gods Geest en 

Woord. Nu, heeft God dus recht om van ú, ook van ú, gemeente! gehoorzaamheid te vragen aan Zijn 

allereerste gebod, ja of nee?? 

 

     Dus dan nu ook, voor u en mij, het eerste gebod. U weet hoe het luidt? Ja, tenminste in de gangbare 



vertalingen ten onzent. In de Statenvertaling en de Nieuwe Vertaling luidt het zó: "Ge zult geen andere 

goden voor Mijn aangezicht hebben." En die vertaling danken we aan de Vulgaat, ziet u, dat is de 

Latijnse vertaling van de Middeleeuwen. Daar is dat uit afkomstig, dat "voor Mijn aangezicht...", dat 

makke, dat tamme "voor mijn aangezicht...". En dan moet u dat zo maar blijven lezen, hoor; 't goed zo, 

houwen maar zo. Maar als ik nu toch over het eerste gebod préék, dan mag ik toch voor een keer wel 

eens alstublieft in mijn Hebreeuwse Bijbel kijken, nietwaar? En dan zie ik daar staan bij het eerste 

gebod, dat het eigenlijk aldus luidde: "Ge..." -enkelvoud- "ge zult geen andere god..." -of godén, dat 

maakt niet uit- "...hebben TEGENOVER Mij!", "Tegenóver Mij...!" Die vertaling heb ik niet van 

mezelf. "TEGENOVER Mij..." Hoort u het verschil met dat tamme, dat makke "...voor Mijn 

aangezicht..."?, terwijl er stààt: "TEGENOVER Mij..."! Hoort u hoe polemisch, hoe fél dus het eerste 

gebod meteen inzet? Hoe zou dat zo gekomen zijn? Waarom... waaróm?? Ik denk om meer dan één 

reden! 

 

     Wààrheen was Israël, toen het daar op Horeb zo aangesproken werd ("ge" -enkelvoud- "jíj, M'n 

volk"), waarheen was het ook alweer op reis? Naar Kànaän! Nu, en dat is me daar wat fraais geweest! 

Erg, héél erg! Zó erg, dat de HERE het niet meer wilde verdragen! Dat de HERE bij Zichzelf zei: "Nu 

ga Ik het woord vervullen, dat Ik tot Abraham gesproken heb. In Abrahams tijd heb Ik Sodom al Zelf 

verwoest, maar de rest nog niet, want Ik heb tegen Abraham gezegd: "De ongerechtigheden van de 

Amorieten zijn nog niet vol geworden". Hoort u hoe fair God zélfs met sléchte mensen omgaat? God 

behandelt zelfs goddeloze volken nog fair, redelijk, menselijk, tótdat de maat bij God vol is. Daar moet 

u vandaag eens aan denken! En dàn te weten dat vele goddeloze mensen, volken van déze tijd, een 

Christelijk verleden hebben! Ik begrijp vaak niet hoe het nog goed gaat, hoe God het nog néémt! En dan 

denk ik bij mezelf: dat zal wel komen door de vóórbidding van de Here Jezus hierboven, voor deze of 

gene rechtvaardige hier op aarde, die in zo'n land dan zegt: "Ach, Here Jezus, wilt u ons toch helpen?" 

Ja, en dan doet God het nog maar niet! Zo verklaar ik, dat het nog blijft hangen zoals het hangt, maar het 

ís toch een verschrikkelijke wereld? 

 

     Enfin, ik zei: "Israël moest naar Kanaän." Een zeer goddeloos, heidens land! Dus... -want wat zagen 

we daareven immers?-: ...dus een land waar de sàtan met zijn duivelen nog de eerste viool, de énige 

viool speelden. Dat kunnen wij nu weten, dat zien wíj nu, nietwaar? Dank zij de opening van zaken die 

ons verschaft is door Christus en Zijn apostelen. "Heidens land is sàtans land"! Kanaän was sàtans land! 

Derhalve... het eerste gebod: zeker, het vraagt ons, dat we onze volle liefde zullen geven aan onze 

barmhartige hemelse Vader, Die ons zo'n goede Heiland zond: Zijn eigen Zoon! Dus het eerste gebod 

vraagt van ons onze volle dankbare wederliefde, maarre... hoor daar dan goed bij: de félle toon! Echte 

liefde is toch warm? En goed warm, dat is toch fél?? Hóór dan dat woord: "TEGENOVER Mij!" "Geen 

andere god TEGENOVER Mij!" Waarom niet? "Tegenóver Mij, daar is Mijn dwàrsligger, de satààn, de 

tégenstander! Dààr is het allemaal satànisch, daar is het demónisch, daar is het dúívels, daar is de dóód, 

daar is het verdérf, daar is de HEL!!" Ziet u nu, waaruit u verlost bent? 

 

     En nu nog even dit. Nu moet u eens even denken aan de verzoeking van de Here Jezus door de satan, 

toen Hij op aarde kwam. De verzoeking... 't zijn eigenlijk dríé verzoekingen geweest. En waar hebben ze 

alle drie om gedraaid? Om het eerste gebod! Ja! Want zondigen tegen het eerste gebod is immers niet 

alleen dit, dat je op je knieën valt voor een poppetje, van hout of van goud! Ja! dà's duidelijk! Dan kniel 

je voor de duivel! Maar dít is ook afgoderij: als wij ons verbeelden dat wij zélf voor ons eten moeten 

zorgen, en dat we zélf voor ons drinken moeten zorgen, en voor onze kleding en woning, en zo meer. 

Als we dat allemaal niet uit de hand verwachten van onze Hemelse Vader, die tegen Noach gezegd 

heeft: "Dààr zal Ik voor zorgen, als regel zal Ik daarvoor zorgen!" Maar als wij het van onszelf 

verwachten, niet van God, maar van elders...! Van onszelf, of van íémand anders, of van íéts anders...! 

Dan plegen we óók afgoderij! Kijk, en daarom vroeg satan de Here Jezus niet alleen of Hij eens voor 

hem een knieval wilde maken; dat was bar plomp en stom van de satan. Maarre... hij zei nog wat ànders! 

Hij zei tegen de Here Jezus: "Nou, u bent toch Gods Zoon? Zeg dan dat deze stenen broden worden!" 

Dus de Here wàs toch Gods Zoon? Dat geloofde de satan, net zo goed als u en ik! Welnu dan...? O,o,o!! 

 Als de Here Jezus dàt gedaan had, dan had Hij de leiding uit de hand van Zijn Vader genomen, en dan 



had Hij die in Zijn eigen hand gelegd! Dan was Hij opgehouden te zijn: de gehoorzame Knécht des 

HEREN, van Jesaja. Dan had Hij als mens opgehouden: God alléén God te laten, en God volkómen God 

te laten! Dàn had Paulus later in de brief aan de Romeinen niet over de Here Jezus kunnen schrijven: 

"Hij heeft nooit Zichzélf behaagd!", Romeinen 15. "Hij heeft nooit Zichzelf behaagd..." Dat moet u eens 

vergelijken met uw eigen levensgeschiedenis! Wij glijden daar geregeld in uit. Wij denken ieder 

ogenblik, dat we voor ons eigen hachje moeten zorgen, nietwaar? Zeg 't maar eerlijk! Ik tenminste wel, 

hoor! Enne... wij denken dat we voor onze eigen eer moeten strijden, en wij denken dat we ons recht in 

eigen hand moeten nemen. Wij willen telkens onze eigen rechter zijn! We kunnen niet makkelijk 

wàchten, de Hére laten zorgen, leven bij de féíten! 

 

     Dus dat was het voorstel van de satan, en u weet wat de Here Jezus toen geantwoord heeft met een 

citaat uit Deuteronomium 8? De Here Jezus citeert zó vaak uit Deuteronomium, dat ik wel eens denk: 

"zou Hij daar veel van gehouden hebben, van dat boek Deuteronomium?" In Deuteronomium 8 staat 

letterlijk dit: "De mens zal óp brood alleen niet leven, maar óp het Woord dat uit Gods mond uitgaat." 

Dààr hebt u de kracht van de Here Jezus, van die Man; dààr, in Z'n honger! Ja, want Hij had hónger!! 

Maar dàt was Zijn kracht! En dat moet nu ook ónze kracht zijn, gemeente van de Here Jezus! Ziet u 't 

nu, waarop u leven moet??  Houd u toch zo dicht mogelijk bij het Wóórd! Als u spreekt, spreek dan uit 

het Wóórd! Vooral als u spreekt over God, spreek dan uit het Wóórd! Over God niet redeneren, zoals je 

dat als jonge mensen doen kan, weet je wel, zo logiceren, zo discussiëren, zo theologiseren! O, o, o! wat 

heb ik ook een zondige jeugd achter de rug! En dan hebben we van God een product gemaakt van onze 

hérsenen! En dat màg niet! Want je kunt van God een beeld maken met je hànden, maar ook met je 

hóófd, en dat màg niet! God is geen abstractie, God is geen denkresultaat! Dat is allemaal afgoderij! 

Maar wat dan??? Wel, over Gods dàden spreken, zegt Petrus. Weet u nog? 1 Petrus 2, lees het anders 

nog eens over! Over Gods dàden spreken! Ik zal eens een daad noemen. Ik neem een mooie bloem: een 

daad van God! Of ik kijk naar een bij op die bloem, of ik kijk naar een boom! (Weet u dat er hier in het 

Julianapark zoveel soorten eikebomen staan? Ja, 't is mij ook eens verteld.) Of kijk eens naar een ander 

insect; kijk eens naar een vogel! Of ik kijk door een mikroscoop, wat er allemaal omgaat in een druppel 

water, of in een druppel bloed! Of ik kijk door een telescoop, en ik zie wat daar gebeurt aan de hemel! 

En dàn over God praten! Dàt is concreet! Of, nóg liever, over God praten uit de Bijbel, uit de Bíjbel! Uit 

de Bijbelse geschiedenissen, uit de Heilige Schrift! Ja, die verschaffen ons eigenlijk pas de ogenzalf, 

waardoor we kunnen kijken, naar buiten, door die mikroscoop, en door die telescoop! Door de Schrift 

krijgen we licht om God bezig te zien, overal in de natuur. En daarom... wat ik u smeken mag: 

BIJBELLEZEN!, BIJBELLEZEN!, BIJBELLEZEN!! 'k Heb van mensen gehoord -een man in 

Overschie heeft het eens verteld- dat hij het in z'n jonge jaren zo arm had. Hij zei: "Maar m'n vader en 

moeder vreesden de Here, en als er geen eten op tafel was, dan kwamen we toch bijelkaar, en dan werd 

er gebeden, en dan werd er Bijbel gelezen, en dan werd er gedankt." BIJBELLEZEN!! En vooral ook de 

geschíédenissen van de Bijbel lezen! En dan die geschiedenissen niet laten uithollen, zoals dat 

tegenwoordig gebeurt, door mensen die beweren: "...dat je dat eigentijds moet zien, ziet u? enne... in z'n 

tijd moet zetten, en dat u dan wel ziet, dat het ontmythologiseerd moet worden. 't Zijn mooie verhalen, 't 

zijn schone mythen, maar dat moet je kunnen begrijpen! Zoals die verhalen over de val van Jericho en 

zo..." Dénkt u er om, gemeente!, als u vandaag "A" zegt, dan zult u morgen "B" moeten zeggen! Dan 

worden vandaag of morgen de geboorte en het lijden en het sterven van de Here Jezus, én z'n 

opstanding, u óók ontnomen! Ook tot een "finxi", tot een "muthos", tot een mythe, een verzinsel 

verklaard. Weet u dat het woord "muthos" al bij Petrus voorkomt, dat die er al tegen waarschuwt? 

 

     Het eerste gebod. Hoe zal ik het vervullen? Och, volg toch uw Heiland! Die wees de satan terug met: 

"Er staat geschréven...!" En wat bedoelde Hij daarmee? Het Boek van Zijn Vader! 

 

     Kom gemeente! Hém, Hém geven wíj dus ook uitsluitend de dankbare liefde, eigenlijk wéderliefde, 

van ons kinderhart, ons Christenhart! Hém, de God en Vader van onze Here Jezus Christus! Hém, de 

God van onze Bijbel! Híj, Híj is God, en niemand meer! 

 

                                          Amen.  



 

─────────────────────────────  

Ds. C. Vonk, 6 augustus 1972.  


